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IN L EI DIN G.

Sedert het jaar 1840 ongeveer hebben onze geleerden zieh op
allerlei manieren beyverd om ons een duidelyk inzicht te geven
in de literatuur en kirnst, den godsdienst, de taal, de zeden en
gewoonten, kortom in de geheele beschaving onzer middeleeuwsche
voorouders. Het aantal geschrifteu over allerlei onderdeelen dier
vakken is legio. Doch een uitvoerig overzicht van het bibliotheek-
wezen hier te lande gedurende de middeleeuwen - - .stellig een der
meest belangrijke bydragen voor eene breed opgevatte geschiedenis
der beschaving - is nog niet versehenen.

Welke zijn daarvan de oorzaken ? Mag men aannemen dat uuze
geleerden de waarde van eene dergelijke studie voorbij gezien hebben ?
Dat in geenen deele. Zoo niet de eersten, dan zyn zy toch mee

van de eersten geweest, die de beteekenis er van begrepen hebben :

getuige het voor zijne dagen belangryke werkje van Job. Lomeier,

�De bibliothecis über singularis" (Zutphaniae 1669, Ultrajecti 1680),
getuige ook het bekende hoofdstuk over �Boekerijen" in Moll's
�Kerkgeschiedenis van Nederland vöör de Hervorming."

De reden is waarschynlijk, dat men er aan wanhoopte in ons land
de noodige bouwstoffen en gegeveus voor een dergelyk werk te vinden.

Gedurende den tachtigjarigen oorlog heeft het Katholicisme in deze

landen ontzettend geleden: geen klooster heeft behouden, wat het

eenraaal bezat. En wat de beeldstormers, de Geuzen en de Span-
jaarden nog overgelaten hadden, is na de geloofsverandering, door
godsdiensthaat, onverschilligheid en onkunde verstrooid geraakt of
vernietigd. Terwyl men U in het buitenland catalogi van middel-
eeuwsche boekerijen kan aanwyzen van de negende en tieude eeuw
af, bleef de kennis betreffende de kloosterbibliotheken van ons
eigen land beperkt tot een tweetal, die van het St. Barbaraconvent
te Delft, en die van de Egmondsche abdij.
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Ook wat betreft kloosterreglementeu - stukken waarin meestal
ook de plichten eu werkzaamheden van den �boekenwaarder" om-
schreven worden zijn wij siecht vourzien En zoo zullen
onze geleerden gemeend hebben, dat er niet aan te denken viel om
"1> dit gebied iets belangrijks te leveren.

Doch de zaken staan anders. Oin dit aan te toonen, dient
in de eerste plaats te worden vastgesteld, wat men alzoo in een
overzicht van het bibliotheekwezen der middeleeuwen, zooals hier
bedoeld wordt, zou mögen verpachten. En dan körnt het ons voor,
dat de te behandelen stof zieh gevoeglijk splitsen laat in drie of
vier afdeelingen, t. w.

lu. de inrichting van iniddeleeuwsche boekerijen;
-". de plichten en werkzaamheden van den bibliothecaris;

3". de boeken welke men er vond. Deze afdeeling zou liefst moeten
bestaan uit een flink aantal middeleeuwsche catalogi, waarait men
dan in eene laatste afdeeling de noodige besluiten trekken kon, als
antwoord op vragen als deze: welke schrijvers werden in die eeuw

het uieest bestudeerd, welke in de volgende; welke werken waren
het meest verspreid, en dergelijke meer.

Welnu, wat punt l betreft, verkeeren wij in geen slechteren

instand dan het buiteuland. Däär zoo goed als hier zijn middel-

eeuwsche bibliotheken om zoo te zeggen nooit onveranderd bewaard

gebleven ja, vreemde geleerden körnen zelfs naar ons land om
daaivan een goed voorbeeld te zieii. En verder moeten wij onze

kt.'iiuis betreffende de inrichting van zulke boekzalen putten uitoude
aflieeldingen en beschrijvingen. ... die ons al spoedig tot de over-
tuiging brengen dat het in hoofdzaak hier ook al juist evenzoo was
als eiders.

\\'at punt 2 aangaat: de orde- en kloosterregels, die in het
buitenland van kracht waren, golden meestal ook hier, al zij het
dau met kleine, meestal plaatselyke, wijzigingen. Wanneer wij dus
weten welke de werkkring van den boekenwaarder was aan geue
zijde der grenzen, dau hebben wij daarmede ook eene voorstelling
van zijne taak hier te lande.

Wat punt 3 aaubetreft, daarmede Staat het slechter geschapen.
Maar toch niet zöö siecht, dat wij 't hoofd ia den schoot moeten

leggen en de lioop opgeven. Is niet het oude voorschrift, dat men
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zieh raoet behelpen met de riemen, die men heeft ? Wanneer wy
dat slechts willen doen ktinnen wij nog een heel eincl verder körnen
dan wy zijn. Immers, 't spreekt van zelf, dat er nog meer middel-
eeewsche catalogi bewaard gebleven zyn dan de twee, die boven
genoemd zijn. Men zal er in dit boek nieuwe vinden. En waar
van eene kloosterboekerij geen catalogus meer bestaat, daar bestaan
soms wel andere docnmenten, die ons eenigszins, al is het wat
minder volledig, over den boekenschat inlichten. In copieboeken,
memoiieboeken, necrologieön en dergelijke vindt men daarover dikwijls
ook belangrjjke raededeelingen. En mochten ook deze ontbreken -
dan is soms nog een inventaris te vinden uit den tijd, toen het
stadsbestuur het klooster met al zjjne bezittingen overnam. Ook
die stukken zyn vaak van zeer veel gewicht. Doch, dit moet eerst
afgedaan zyn voor men met eenige kans op een goeden uitslag aan
afdeeling 4 kau beginnen.

Het gpreekt dus van zelf, dat men in dit werkje zooveel mogelijk

volledige overzichten zal vinden van hetgeen over punt l en 2 te

zeggen valt; dat wij, wat punt 3 aangaat, getracht hebben het
middel aan te wyzen om de leemte in onze kennis aan te vnllen,

en ons best deden daartoe zelf reeds het een en ander bij te dra'ji-ii.

Doch dat wij punt 4, hoe belangrijk en merkwaardig ook, grooten-

deels hebben overgelaten aan de toekomst. Want onze buitengewoon

gebrekkige kennis van puot 3, laat niet toe ook maar ruet eenige

zekerheid over punt 4 te spreken.

Eene körte bespreking van de bronnen, die ons ten dienste stonden,
mag niet outbreken. En daa dient in de eerste plaats aangestipt
te worden, dat ons tot nog toe geen werk bekend werd, waarin
alle drie afdeelingen vereenigd zijn.

Over l, bouw en inrichting van middeleeuwsche bibliotheken
verscheen in 1894 by Macmillan and Bowes te Cambridge eene
Studie van den Engeischen geleerde J. W. Clark, onder den titel :
�Libraries of the medieval and renaissatice periods," waarin dit
onderwerp vrij uitvoerig behandeld is.

Zoowel de tekst als de afbeeldingen in dit werkje waren ons van
veel dienst. Dezelfde geleerde schreef ook nog een tweetal opstellen
over hetzelfde onderwerp, versehenen in de Cambridge Antiquarinn
Society s Proi-r^lnir/s and Communications van 1891 en 1894, waaruit
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wij het een en ander overnamen. Reeds waren de eerste hoofd-
stukken van dit werkje af'gedrukt toen eeu nieuw werk van denzelfden
schrijvor, waarin hetzelfde onderwerp met groote uitvoerigheid behan -
deld wordt, tot onze kennis kwam. Dit boek, getiteld Tlie Care
of Books, An Essay on the Development of Libraries and tlieir

from tJie earliest times to the end of the Eighteentli
Cambridge. 1901, geeft hier en daar wel niemv materiaal,

doch de resultaten zyu, tenminste wat de middeleeuwen aangaat,
in hooidzaak dezelfde gebleven. Kennismaking er raede is echter
zeer aan tc raden, al was 't alleen wegens de groote menigte
prachtig uitgevoerde plateu.

Punt 2, plichten en werkzaamheden van den bibliothecaris in de

middeleeuwen, werd reeds in 1843 met veel zaakkennis en gepaste
uitvoerigheid behandeld door E. G. Vogel uit Dresden, in den
vierden jaargang van 't Serapeum (Zeitschrift für Bibliothekwissen-
schaft, etc. herausg. von Dr. Robert Naumann, Leipzig, T. 0. Weigel.)
De inhoud van dit opstel, grootendeels geput uit orderegels en

kloosterstatuten, getuigt van eene zeldzame belezenheid op dit gebied
en is in hoofdzaak nog altijd juist. Ook de meest bevoegden weten

er nog weinig fouten in aan te wyzen. Toch heeft ook Vogel er
gemaakt dikwijls omdat hy niet over een voldoenden voorraad
materiaal beschikte; ook heeft hij wel eens het een en ander over

het hoofd gezien, dat stellig niet onbesproken mocht bly'ven; bij de
uitlegging van sommige zaken heeft hij zieh zelfs bepaald vergist.
Desniettegenstaande blyft zyn verhandeling zoo'n degelijk stuk werk,
dat wij - " ja, wel getracht hebben aan te vullen en te verbeteren,
waar hij te kort schoot - maar geen vryheid vonden hetzelfde in
eenigszins andere groepeering aan te bieden als eigen werk. Das
hebben wij zijne beschouwingen en mededeelingen, voor zoover zij
ons juist schenen, op den voet gevolgd, en hopen daarmede aan
een opstel dat, naar het schijnt, aan onze landgenooten geheel ver-
borgen is gebleven - wy vonden het in geen enkel Nederlandsch
werk aangehaald tevens de noodige bekendheid te verschaffen-
De verbeteringen en toevoegselen door ons aangebracht vonden wy
meestal in de bronnen welke ons nu te bespreken staan.

Punt 3, de boeken welke in middeleeuwscbe boekerijen voorkwamen.
Natuurlijk worden wy daarover het best ingelicht door de catalogi



zelve van dergelyke bibliotheken, welke, zooals wy reeds opmerkten,
in het buitenland by massa's bewaard bleven en meestal berusten
in openbare of particuliere archieven en bibliotheken. Zeer vele
werden er in den loop des tijds reeds geheel of gedeeltelijk uitgegeven,
zoodat zy in tydschriften, verzamelwerken of monografießn nu voor
ieder verkrügbaar zijn. Wat Engeland betreft vindt men een groot
aautal bijeen in Edw. Edwards, Libraries and founders of Librar/^-
London 1865 ; voor Frankrijk vindt men veel bijeen gebracht in
Delisle, Calinet des manuscrits de la bibliotheque nationale, Vol.
2 en 3, alsmede in Alfred Franklin, Les anciennes bibliotJieques de
Paris, Paris 1867 (3 vol.) ; de Duitsche staan verspreid in 't Serapeum
en andere tydschriften

Eene verzameling van dergelijke catalogi, voor zooverre zij dag-
teekenen van vöör het begin der dertiende eeuw, en waarin men er
vindt uit verschillende landen, is in 1885 door Gustavus Becker

uitgegeven te Bonn, onder den ütel Catalogi Bibliotliecarum antiqui>
en, hoewel men niet kan zeggen, dat de uitgever altijd nauwkeurig
is, en nij zieh ook nog al eens vergist heeft, is dit werk een zeer
bruikbaar hulpmiddel by de Studie, omdat hier veel vereenigd is wat
anders niet zoo gemakkelijk zou te krijgen zijn. Nog bevat dit
werk een �Catalogus catalogorum posterioris aetatis"' - doch dit
tweede gedeelte is geheel overbodig geworden door een werk van

een ander Duitsch geleerde, met name Theodor Gottlieb. Deze

heeft n. 1. in 1890 �met ondersteuning van de Keizerlyke Academie
van wetenschappen te Weenen," bij Otto Harrassowitz te Leipzig

een boek over �Mitelalterliche Bibliotheken'' in het licht gezonden,
dat in 't vervolg by de Studie van dit onderwerp onmisbaar zal zijn.
Het bestaat hoofdzakelyk uit eene systematische bibliografie van
alle bekende en verschillende voor 1890 onbekende catalogi, waarvan
medegedeeld wordt, waar zij berusten, waar zy gedrukt zijn, hoe
het begin en het slot luiden - - juist daar vindt men vaak gewichtige
mededeelingen - - hoe zy zijn ingedeeld, hoeveel boeken zij omvatten,
enz. enz. Met dit werk in de hand kan men in eene goed voor-
ziene boekery terstond vinden wat men zoekt. Behalve dat heeft

Gottlieb eenige oude catalogi afgedrukt met commentaren zooals de
stand der wetenschap die tegenwoordig vordert: hy geeft eene ver-
handeling ten beste over de �Anordnung" der bibliotheken in de
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middeleeuwen, waarin ook nog anderen zaken ter sprake körnen; hg
geeft bijdragen tot de geschiedenis van sommige bibliotheken, enz.,
enz. 't Ts een werk, waaniit zeer veel te leeren valt, doch dat
alleea voor vaküeden geschreven is. Zelfs voov belangstelleude leeken
is het geen lectuiir. < mttlidi, dit dient nog gezegd, behandelt alle
raiddeleeuwsche catalogi die hü kent, van alle landen van Europa,
Int np het jaar 1500.

Nog dient hier even te worden stil gestaan bij een tweetal studies
over hetzelfde onderwerp, de eerste op het oog een werk van betee-
kenis, op prächtige wyze uitgegeven, doch dat den lezer leelyk te
leur stelt; de tweede een opstelletje. weinige bladzijden teilend, dat
wel niet veel nieuws breiigt, maar niet voorbijgegaan mag worden
omdat het in ons land na het hoofdstuk in Moll's KerkgeschiedenLs,
het eer.ste was aan dit onderwerp gewijd. Het eerste boek, een tunke
kwartjjn, de 4de band voruiend van de Nouvcaux Mt/mir/es tV ArcJieo-

lni/'C, d'Histoire et de LitUrature sur le Moyen-Mje pub/irr
/>//>" P. Cahier, Paris 1877 is, volgens schrijvers voorwoord, reeds
voor een menschenleeftijd op touw gezet en door de uitstekende hulp

van een flinken raedewerker tot stand gekomen. Men zou dus, ook

op 't formaat afgaande, een boek verwachten, waarraede voor 't oogen-

blik de zaak afgehandeld was. En het brengt niet alleen

ongeveer geen nieuw.s. maar zelfs het reeds bekende is tusschen de

vrij vervelende beschouwingen van den schrijver niet eens terug te

vinden. Eigenlijk gezegd is het geheele boek weinig anders dau eene
verhandeling, die geen ander doel heeft, dan om eene collectie

afbeeldingen van initialen en sierletters, uit middeleeuwsche hand

Schriften gecopieerd, aan den man te breiigen. Als wetenschappelijk
werk echter heeft de tekst weinig waarde, en ook de fraaie initialen

deelen in dat lot, daar nergens aangegeven is aan welk handschrift

zij ontleend ztfn, uit welken tyd zij dagteekenen. Was dat wel het
geval, men zou aan 't boek nog iets hebben voor de geschiedenis
der kalligrafie en der miniatuurschilderkunst.

Minder pretentiens, maar werkely'k van meer beteekenis is het
kleine opstel van Dom Willibrord van Heteren over Kloosterboeke-
riji'ii ni ile Miäddecinnn, dat voorkomt in het jaarboekje van
Alberdinck Thijm, Amsterdam, 1893. De Heer van Heteren wilde
daarin slechts den beschaafden leek het een en ander over het onder-
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werp meedeelen, en is daarin uitstekend geslaagd. 't Is een leerzaam
artikeltje, dat velen raet belangstelliug zullen gelezen hebben.

Wat wij verder in ons \verkje vereenigd bebben gelieve men te
beschouwen als bijdragen tot con boek ovor de Middeleeuwsche
Bibliotbcken in Nederland, dat, naar wij hopen in de toekuinst
verschijnen zal Het grootste gedeelte van wat hier 't licht ziet,
wen! in betrekkelyk körten tijd opgespoord. Er zal das nog wel
meer te vinden zjjn.

Dat er reeds -nu zooveel nieuws te geven valt, danken wy voor
een deel aan de welwillendheid van den Heer E. W. Moes,

Onder-Directeur van 'sRijks Prentenkabinet te Amsterdam. Zoo-
als bekend is was deze reeds jaren geleden bezig bouwstoffen
te vcrzaiiiclen voor een werk, waarin hij alle mededeelingen be-

treffende middeleeuwsche boekerijen in Nederland vereenigen wilde

en eene beschrijving geven van alle middeleeuwsche handscbriften
uit Nederlandsche kerken en kloosters afkomstig. Reeds had hij

eene groote menigte aanteekeningen over dit ouderwerp byeen-

gebracht, toen eene veraudering van werkkring hem noopte, zijn plan

te laten varen. Met groote bereidwilligheid stond hij kort daarop

zijne geheele collectie aan ons af. Aan zijue aanteekeningen danken
wij b. v. onze eerste kennismaking met den merkwaardigen catalogus
van 't St. Margarethaklooster te (Jouda (zie blz. 257 e. \.)\ onze
kennis van den Inventaris van de boeken afkomstig uit de Cominan-
dery van St. Jan te Haarlern, en verschillende kleine fflededeeliiiL'rn
uit ex-libris van handschriften e. d. Doch lang niet alles kon voor

dit werk gebruikt worden, omdat ons de tijd nog niet gekomen dacht
voor eene bibüographie van handscliviften van Nederlandschen

oorsprong. Intusschen betuigen wij den Heer Moes voor z\jne milde gave
ook nu reeds gaarne onze groote erkentelijkheid.

Tevens zeggen wy H.H. Bibliothecarissen en Archivaiissen. die

ons met hunne hulp en voorlichting ter zijde stonden hartelijk dank
voor huune hulpvaardigheid.





I.

Middeleeuwsche Bibliotheken in het Buitenland.

�Zelfs bij de grootste leegloopers kan men tegenwoordig alle
mogelijke boeken van redenaars en geschiedschqjvers vinden; hunne
boekenkasten zijn volgepropt tot aan het dak toe. Ja, in badhuizen
en thermen vindt men tegenwoordig zelfs fraaie bibliotheken, als
behoorden zulke dingen tot de onmisbare benoodigdheden van zoo'n
inrichting. Ik zou daar nog vrede mede hebben, wanneer dit alleen
uit overdreven ijver tot de studie voortkwam; maar de beroemdste
werken der groote meester.s met hunne beeltenissen erbij, dienen
tegenwoovdig slechts tot.... wandvevsiering."

Zoo klaagt Seneca in zijne verhandeling �over de gemoedsrust,"
en alles pleit voor de onderstelling, dat dit euvel in de eerstvolgende
eeuwen voortdurend algemeener is geworden,

Het is niet aannemelijk dat met den ondergang der Romeinsche
beschaving ook alle boekerijen, verspreid als zij waren over alle

piovincies van het rijk, terstond zijn te niet gegaan. Hier en daar

moet wel een boekverzameling nog korteren of längeren tijd zijn
gespaard gebleven; hoe anders te verklaren, dat wij nog altijd de
werken van zooveel verschillende klassieke schrijvers bezitten?

En toch ligt er tusschen den ondergang van het \Vestersch
Romeinsch keizerrijk en de regeering van Karel den Groote een
tijdperk, waarin zou zelden van boekerijen gewag geniaakt wordt,
dat men bijna zou nieenen, dat toenmaals ook de laatste van de

aarde verdwenen was. Waren daaraan voor eeu groot deel de
politieke gebeurtenissen van dien felbewogen tijd schuld, van onmis-
kenbaren invloed moet het ook geweest zijn, dat de Christelijke
godgeleerden van de eerste eeuwen de heidensche wetenschap alles
behalve welgezind waren. Gelukkig hebben hunne navolgers in de
Christelgke kerk niet in alle opzichten hunne voetstappen gedrukt.
Integendeel. Hen spoorde de dorst naar kennis spoedig weder aan
de bewaard gebleven boekrollen opnieuw ter band te nemen en weldra

i



grepen sommigen naar de pen oin den inhoud voor den ondergang
te behoeden. ÄVederom ontstonden er boekverzamelingen, iu den
aanvang alleen in kloosters en kerken, later ook bij leeken.

Vooral de broeders van St. Benedictus'orde hebben zieh in die

donkeren eeuwen de zorg voor 't behoud van kennis en wetenschap
aangetrokken, en dat raeer nog als iets, dat van zelf sprak, dan
wel op uitdrukkelyk voorschrift van hun meester. Nergens toch
heeft deze aan zijne volgelingen de verplichting opgelegd te zorgen
voor het tot stand körnen van eene goede boekery in elk hunner
kloosters; en toch mag men de rijke bibliotheken der Benedictyuen
beschouwen als inrichtingen, die voor de juiste opvolging van
's meesters voorschriften onontbeerlijk waren. Iramers, van den aan-
vang af stond bij heu de studie even hoog aangeschreven als de

handenarbeid, en dat hebben wy te danken aan het bekeudo 48ste

Hoofdstuk van den orde-regel, die op Benedictus' naam Staat. Zonder
al te zeer in byzonderheden af te dalen is in 't kapittel �de opere

manitum qitotidiano" gezorgd voor de belangen van lichaam en geest
beide.

�De ledigheid". zoo luidt het ougeveer, �is des duivels oorkussen.
Daarom moeten de broeders zieh op gezette tijden bezighouden m et

handenarbeid, op gezette tijden ook met het lezen van godsdienstige

geschritten. Wij gelooven dus beide werkzaamheden door de volgende
beschikking te moeten regelen. Van Paschen tot de calenden van
October verrichten de broeders van dat zij 's morgens opstaan, dus

van 6 tot 10 mir, het werk, dat noodzakelijk is ') Van 10 tot
omstreeks 12 nur hebben zij tijd tot lezen. Na twaalveu echter,
opstaande van de tafel, mögen zy mtrusten op hunne bedden in het
diepste stilzwijgen. Mocht er onder hen iemand zijn die wil lezen(
laat hy het zoo doeu, dat hy de anderen niet stoort. Denoenwordt
wat vroeger gehouden, omstreeks half drie. Daarna wordt opnieuw
't werk gedaan dat er te doen valt tot den avond (6 mir ongeveer).
Mocht de plaatselijke gesteldheid of hunne armoede vorderen, dat
ze zieh nog langer moeten bezighouden, met 't bijeen lezen van
vruchteu b. v. dan mögen zieh de broeders daarover niet bedroeven.

M Tot beter verstand van zaken is de middeleeuwsche dagindceling door de tcgen-

"\voordige vervangen.



want eerst dan zijn zij waarlijk monniken, wauneer zy leven van
het werk hunner handen, zooals ook onze vaderen en de Aposteleu
gedaan hebben. Alles geschiede echter met mate, met hetoog op de
kleinen van ziel.

Van de calenden van October tot aan 't begin der Tasten hebben

zy 's morgens tot 8 nur tijd tot lezen; de godsdienstoefening wordt
verriebt tusschen 8 en 9 uur, en daarna werke ieder aan hetgeen

hem opgelegd is tot aan de noen (3 uur.) Zoo spoedig echter het
eerste sein van de noen gegeven wordt, maken allen een eind aan
hnn werk en zijn gereed als het tweede sein geslagen wordt- Na
den maaltyd hebben zij tijd om te lezen of psalmen te zingen

Gedurende den Yastentijd mögen zij van 6 tot 9 um1 lezen; dan
werken z\j 'smiddags tot vier uur aan hetgeen hun is opgelegd.
Tu den Yastentijd ontvangen allen een der boeken uit de bibliotlieek,
welke zy op de ry af in hun geheel lezen. De uitdeeling der boeken
geschiedt by het begin van de Vasten. Men zorge er vooral voor,
een of twee der oudere broeders te kiezen, die 't klooster rondgaan

op de uren, op welke den broeders tijd gegeven is om te lezen, opdat
zij toezien, dat geen der broederen den tijd met luieren of onnutte
praatjes zoek brengt, waardoor hij niet alleen geen nnt stiebten zou
voor zieh zelven, maar ook de aandacht der anderen afleiden. Mocht

er echter zoo iemand gevonden worden, die worde voor de eerste en

tweede maal berispt; verbetert hij zy'n gedrag dan nog niet, dan
worde hij voorbeeldig gestraft, opdat de anderen bevreesd worden....
Op den dag des Heeren hebben allen vryheid tot lezen, behalve zij,
die tot verschallende arabten uitgekozen zijn. Indien iemand zoo
onachtzaam en lui is, dat hij niet wil, of niet kan nadenken of
lezen, dan worde hij aan zijne gewone bezigheden gezet, en heeft
geen vrij. Aan zieke en zwakke broeders wordt een zoodanig werk
opgelegd, dat zij niet ledig zij G, maar ook niet zoozeer door de
zwaarte van hun arbeid gedrukt worden, dat zij dien eigenmächtig
in den steek laten. De abt heett toe te zien op hunne zwakte'1 \)

Wjj schreven opzettelyk het geheele hoofdstuk af om goed te doen
uitkomen, dat de opsteller van dezen regel niet alleeii meende, dat
elk klooster zijner orde eene welvoorziene boekery moest bezitten.

') Benedictus' rcgcl is beihaaldelijk in zijn geheel gedrukt. Men vindt hem o. a.
bij Rod. Hospinianus. De origine et pvogicssu monachatus. Tiguvi, 1588 f. 116, ss.



maar ook bepaald eischte, dat ev voortdurend door allen gebruik van
gemaakt \verd. Waar de Benedictynen zoo waren voorgegaan, konden
de later ingestelde orden, de Cluniacensers, de Karthuizers, de
Cisterciensers en Augustynen - - wier regel in meerdere of mindere
mate op dien der Benedictynen berustte - weinig anders doen dan hun
voorbeeld volgen. Zoo concentreerden zieh kennis en wetenschap weldra
binnen de kloostermuren, en toen deze inrichtingen door de gaven
van vorsten en grooten spoedig rijk werden in landbezit en inkomsten,
lieten de monniken langzamerliand den veldarbeid over aan de leeken

vaak hunne lijfeigenen of hoorigen - - zoodat lectuur en Studie

voor velen de hoofdbezighcid werd.' i

Geschiedde dit in onze streken, waar het Christendom slechts

langzaam ingang vond, eerst betrekkelyk laat, in andere landen
verheugden de kloosters zieh reeds vry spoedig in eene groote mate
van welvaart; en daar ontmoet men dan ook reeds uitgebreide
bibliotheken in een tijd, waarin een deel van onze landgenooten no^
halve Heidenen waren. Zoo bezat het Benedietijner-kloo^ter Rei-
(."heniiii (.,SimUtozes Anna") in het jaar 821 reeds een boekerij van
415 deelen"); de abdij van St. Riquiev in Frankryk kou in 831
reeds bogen op eene bibliotheek van -200 boekdeolen, terwijl do

monnik, die daarvan eenelijst opmaakte, er uitdrukkelyk aan toevoegt,

dat in de raeeste Codices meerdere boeken saamgebonden wami,

zoodat een nauwkeurige catalogus .stellig over de 500 nummers zou
teilen.3)

') Dat dit b.v. in Frankrijk rc^ils vroeg het £eval was blijkt wel uit de vollende
plaats van den Cluniacenser Ordcricus Vitolis bij Alteserra (Monasticon Hb. V. p.
260): Dagubertus rex et Theodoricus atquc Carolas Ma^nus Imperator aliü^ic
reges et augusta coenobia devote condidcruDt, et de suis redditibus ad vietum et
vestiturn servorum Dei nberlim eroj.riiveniut, multituaincniqne clientum ad exteriora

monasteria pleniter cxpetenda subjecerunt, MonachosipMe et sacrisoiationibus pvo cuuctis
benefactoribus suis et coelestibus mystcriis intentos esse constitnerunt. Exindc frin-
eipum institutione et diutina consuetndine usi:atum est in Gallia, ut rustici ruralm,
sicuti decet, perapaiit opera, et tervi servilia passim cxerceanf. Monachi autem qni
sponte relictis hujus mxindi "vanitatibiis Regi regum militant, claustralibaa scptis ut
tiliae Regis quiete irsideant. En zoo zal 't ouk in andere landen wel gegaan zijn,

2) Zie Goltlieb, No. 175 en Becker, No. 6.
3) Gottlieb No. 402 en Becker, Xo. 11. 't Bcoedictijnerkloostpr te Lorsch (Monas-

terium Lauresharaensc) aan den Rijn - o. a. uit 't Nibelungenlied bekend - bezat
in denzelfden tijd (9e eeuw) bijna 600 Codices (Gottlieb No. 109. Beoker No. 37), en
zoo ivelvoorzien zullen wel roecrdere kloosterboekciijeu van dien tijd gewcest zijn
waarover tot nog toe de belichten ontbreken.



Als van zelf entstanden er in dien tyd ook in of by vele kerken

boekeryen, welke, in den beginne alleen uit liturgische geschritten
bestaande, langzaraerhand aangroeiden door geschenken en erflating,
zoodat menig godshuts een welvoorziene libry'e kon aanwijzen. Natuur-
lijk was dit in de eerste plaats het geval bij die kerken, waarby
een College van kanunniken behoorde - - de zoogenaamdc kapittel-
kerken en waaraan meestal ook eene school verbünden was.

Zoo leide de St. Michaelskerk op 'teiland Staffelsee (Beieren) in
812 nog slecllts 17 boeken van liturgischen aard '), de Dombibliotheek
te Constanz bezat in dezelfde eeuw reeds 356 Codices van zeer

verschilfenden inhoud. -)

Wat betreft de inrichting der oudste Christelijke boekerjjen. zooal.s
er stellig in de kloosters en de kerken van Zuid-Europa en Noord-

Afrika bestaan hebben, deze ligt geheel in 't duister. Maar 'tligt
voor de hand, dat zij slecllts weinig verschilden van die der Romeinen,

en daarover zijn Avij eenigszins beter ingelicht. Een der eerste

ontdekkingen loch in 't oude Herculanum gedaan, bracht in 1752

eene dergelyke bibliotheek aan den dag, bestaande in een klein

vierkant vertrekje, zoo eng, dat een man met uitgestrekte armen
aan weerszijden de wanden kon aanraken. Längs die wanden waren

honten kästen getirnmerd, terwijl ook in 't midden nog een käst

stond, evenals de anderen vau ongeveer manshoogte, zoodat er aan

beide zijden slechts een nauw gangetje overbleef tusschen haar en
de wandkasten. Niettegenstaande de beperkte ruimte bevatte deze
boekerij toch niet minder dan 1700 boekrollen.3) Natuurlyk was
dit kabinetje enkel en alleen tot bewaarplaats der boeken bestemd:
het kan niet tegelijkertyd tot studeerkamer gediend hebben. Uit de
berichten bij de oude schrijvers valt echter af te leiden, dat ook
ruiniere bibliotheken voorkwamen, al naar den rykdom der bezitters
met meer of minder pracht iugericht. Zij waren meestal versierd
met de bustes of portretten vau beroemde mannen onder de tijdge-
nooteu of het voorgeslacht, onder elk van welke gewooulyk eene
passende inscriptie in versvorm was aangebracht.*) Is ous van

l) Gottlieb No 193, Becker, No. 5. «) Göttlich No. 37 ; Becker, No. 15, meent
dat deze Catalogus van St. Gallen is. 3) Zie over Rom. bibliotheken W. A. Becker,
Gallus oder Rom. Scenen, neubearb. v. H. Göll, Berlin 1880. 2er Theil S. 420 u. ft'.
en de daar aangehaalde litcratuur. 4 Tbid. S. 421.



eene dergeljjke bibliotbeek ook geen enkele atbeelding bewaard ge-
bleven, men kan er zieh eene vry goede voorstelling van maken
door een bezoek aan de Vaticaansche bibliotheek, die hare tegen-
woordige inrichting verkreeg onder Paus Sixtus V in 1588 en met
hare kästen, bustes en vazen zooveel heeft van eene moderne anti-

quiteit, dat elk geleerd Romein er zieh terstond zou thuis gevoelen. '}
Ongeveer zooals die der Romeinen zullen ook wel de oudste

Christelijke boekerüen er uitgezien hebben, zooals die welke bisschop
Alexander in 't begin der derde eeuw te Jeruzalcm stichtte, en die

"welke te Caesarea werd opgericht door Origenes. Nog wordt er
melding gemaakt van bibliotheken te Hippo, te Cirta, te Constan-
tinopel en te Rome, in welke laatste stad zoowel de St Pieterskerk

als 't Lateraan eene boekerij rjjk was. Vermoedelijk waren het
meestal afzonderlyke vertrekjes in of aan de kerken gebouwd. Yan
die te Cirta b. v. staat opgeteekend, dat, tijdens de vervolgiug in
in 303 en 304, de Soldaten �naar de kerk gingen, waarin de Chris-
tenen gewoon waren te vergaderen, en haar beroofden van kelken,

lampen, enz. Maar toen zij in de boekerij (bibliotheca) kwamen,
vonden zjj de kästen (armaria) ledig.1'2)

Toen in de zesde eeuw de H. Benedictus de eerste monnikenorde

stichtte, en daarbij zooals wij zagen de Studie aanbeval als een der
beste iciddelen tegen booze gedachten en daden, waren de boeken
naar het schijnt zeldzaam geworden. Hoe rijk en fraai de libryen
der Benedictijnen in lateren tijd ook mögen geweest zijn, op de
plattegronden der oudste kloosters hunner orde valt, voor zoover
wy weten, nooit een afzonderlijke boekzaal aan te wijzen. Eene
enkele käst was in den beginne meestal voldoende om den geheelen
boekenscbat van klooster of kerk te omvatten, en waar deze sterk

aangroeide zette men eene nieuwe käst naast de oude. Eerst in de
dertiende en veertiende eeuw, toeu men geen weg meer wist met

den onophoudelijk toenemenden boekenvoorraad ging men ertoeover
daarvoor afzonderln'ke gebouwen bij kloosters en kerken op te richten.
Maar in den aanvang was eene enkele käst (urmarium) gewoonljjk
voldoende.

Eene goede voorstelling van zulk eene middeleeuwsche boekenkast

') J. W. Clark, Libraries, etc. Cambridge 1S94, p. 11. 2) Clark, Libraries, p. 13.



geeft ons de hiernevens geplaatste afbeelding, vervaardigd naar een
miniatuur, voorkomende in den codex Amiatimis, een handschrift der
Vulgata, dat omstreeks het jaar 716 geschreven werd door een Itali-
aanschen monnik te Wearmouth of Jarrow in Engeland. ')
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Zy vestigt tegelijkertyd onze aandacllt op eene merkwaardige ver-
andering- in den vorm der boeken. Toen de papyrus (Charta aegyp-
tiaca) niet meer in voldoende hoeveelheid te verklagen was, kwam

Garucci, Storia dell'arte Christiana. III, pl. 126.



het perkament als schryfmateriaal algemeen in zwang, en daar deze
stof aan beide zy'den kon beschreven worden, kwam men er als van
zelf toe de vroegere boekrollen te vervangen door de Codices, bladen
perkament, op de wyze onzer hedendaagsche boeken gebenden.

Nog een ander merkwaardig feit valt door deze afbeelding te
constateereu, n. 1. dat de Codices toenmaals nog in de kästen werden
gelegd, wat zeker wel bewijst, dat de voorraad in die dagen nog
zeer klein was.

Had men vöiir do twaalfde eeuw geen afzonderlijke bibliotheekge-
bouwen, dan rijst de vraag op: in welk gedeelte van kerk en klooster
werden de boeken aanvankelijk geborgen? (Dp die vraag is het
antwoord niet in een regel te geven. De eerste boeken welke in

kerk en kloosters benoodigd waren, zullen wel die geweest zijn,
welke gebruikt moesten worden b\j de godsdienstoefening: liturgische
geschriften dus. Deze nn werden meestal met de andere kostbaar-

heden bewaard in de sacristie, waar gewoonlijk een of meer kästen
stonden.

In de kloosters, waar men natuurlijk ook nog andere dan litur-
gische boeken noodig had, zocht men voor die boeken al spoedig
eene minder afgelegen plaats. Om zieh een juist begrip te vormen
van 't geen toen geschiedde, is het wenschelijk eene duidelijke voor-
.stelling te hebben van den gewonen bouwtrant der grootere im'ddel-
eeuwsche kloosters, in nevensgaande figuur schematisch aangegeveu.

N Aan de Noordzyde van

het, meestal vierhoekige,
kerk

kloosterterrein stond de

kerk; aan den tegenover-

liggenden kant, zoover

W claustnim. O mogelijk van de kerkver-

wijderd, bevonden zieh de
eetzaal (refectorium), de
keukens, e. d.; aan de

refectotium, >~nz-
Oostzijde strekte zieh de

capittelzaal uit, terwijl zieh
aan de Westzijde gewoonlyk de kloosteringang, de spreekkamer, e. d.
bevonden. De vierkaute mimte tusschen de reguliere gebouwen, het

claustrum of pand, bestond meestal uit een grasveld oftuin, in welks



midden men gewooniyk een put of bron vond. Kondom dezen tuin
nu legde men overwelfde galeryen aan, aan de tuinzyde rastende op
kolommen. Het claustrum met zijne gaanderijen was bet eigenlyke
centrum van bet kloosterleven. Andere gedeelten van bet klooster
mochten slechts op bepaalde uren van den dag betreden worden;
het pand of claustrum daarentegen stond altijd open voor die broeders.
welke door geene andere plicbten eiders werden geroepen. Welnu,
in deze gaanderijen verrezen nieuwe boekenkasten, tegen de muren
der aangrenzende gebouwen; daar zaten de monniken gewoonly'k
te studeeren, daar werd meestal bet onderricht gegeven aau de novicen
en koorknapen.

Dat betgeen wy bierboven zeiden volkomen juist is, blijkt uit tal

van opschriften en toevallige mededeelingen in oude catalogi dikwyls

terloops gedaan. Zoo spreekt de catalogus der boeken van een
onbekend gebleven Fransch klooster, opgesteld in de 10e of lle eeuw,

alleen van de �Libri de armart» datistri" '), daarmee duidelyk aan-
gevend, dat er nog andere waren ook. Heeft daarentegen een boeken-

lijst alleen op die der sacristie betrekking, dan draagt zij veelal het

opschrift: �Hie est thesaurus.... ecchsiae". In dit geval vermeldt
zoo'n catalogus hoofdzakelyk of alleen liturgische boeken.-) Worden
de boeken van de kloosterkerk en bet claustrum in een lijst samen-
gevat, dan heet het: �liaec sacrariu nostro et armariae pertinere
recognita sunt'\ als in die van 't klooster Priifening. opgesteld in
11653), of wel: �libri tarn chori ijnam armarii," als in die van 't
klooster S. Andre by Avignon, opgemaaktin 1307 *). Wordt eindelijk
de boekenlijst in twee afdeelingen gesplitst, dan krijgen wy daar-
boven opschriften als Jibri in sacnstia" �l ihr i in annari»
fratrum"1 "), zooals in den catalogus van het Dominicaner klooster
S. Romano te Lucca, uit de jaren 1263-1278; of wel onderschriften

als deze: �omnia supradicta erant in domo sacristiae et in eccl<-*i<i

predicta", volgens de uitdrukkelyke toevoeging: boeken �ad exerccn-
dum scn faciendwn off da ecclesiastica", en centitm et dno lilri
divcrsannn scienciarum, qui erant in quodum armario. sito in
claustro dicti monasteril" °), gelyk een inventaris van de abdij
Silvacane in 1289 vermeldt.

') Gottlieb, No. 418. =) Göttlich, No. 10, 19, etc. 3) Gottlieb, No. 159. «) Gottlieb,
No. 432. *) Gottlieb, No. 583, 584. «) Gottlieb, No. 404.
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Een half open mimte als het claustrum was zeker niet byzonder
-i'srlükt voor het bewaren van boekeu, maar toch waren deze- in
kästen (annaria) geborgen ~ nog beter beschut tegen weer en wind dan
hunne gebvuikors. En opmerkelyk is het, dat die kloosterbroeder, wien
de zorg voor de boeken was opgelegd, in die tgden slechts zelden
met den naam librarius, maar meestal met dien van armarius werd

aangeduid.

Toen de kloosters in rykdom toenamen, werd het weldra gewoonte
die gaandery van het claustrum, waarin de armaria stonden - meestal
die aan de Noordzyde, tegen den kerkmuur, waar men het ineest
kans had op een zonneschijntje -van glasramen te vooraen, dikwijls
versieid met inscripties. die betrekking hadden op de schryvers,
welke bij ieder raam voor de hand .stonden.1) In sommige kloosters
hadden de oudere monuikeu op het eind der vijftiende eeu\v ieder

een eigen studeercel in den omgang, in Engeische kloosters meestal

�carrells" of �mro/s" geheeten, waar zy geheel vrij konden werken.
Ziehier hoe deze inrichtingen beschreven worden in het merkwaar-

dige boek �The Rites of Durliam".

�Aan de Noordzü'de van het klooster, van den hoek tegenover

de kerkdeur tot den hoek tegenover de deur der slaapzaal, waren alle

openingeu netjes van glasramen voorzien, van boven af tot op körten

afstand van den grond. In elk raam stonden drie banken of
�carrels" ; elk der oudere monuiken had zya bank, ieder op zieh zelf,
zoodat ieder, na aüoop van den maaltijd, zieh begaf naar zyn eigen
plaats in het claustrum, en daar, ieder in zijn eigen studeercel,
studeerden zy in hunne boeken al den tijd na de noen (3 mir) tot
aan den tyd van den avondzang. Zoo was hunne oefening elken dag.

AI deze banken of ,jCarrells'5 waren netjes met wagenschot be-
timmerd en geheel dicht, behalve aau den voorkant, waar open
snijwerk was, dat licht gaf bij de celdeuren, die ook van wagen-
schot waren. In elke �carrell" was een lessenaar om de boeken op
te leggen; en de carrells waren niet grooter dan van de eene
steunpilaar van het raam tot de andere.

En tegenover deze studeercellen, tegen den kerkmuur aan stonden
zekere groote kästen (almeries) van wagenschot, alle vol boeken,

tlark, Libraries, p. 21.
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waaronder eene groote menigte oude handscbriften, om hen te helpen
bij de studie; en daarin lagen zoowel de ouderwetsch geschreven
kerkvaders als profane schrüvers, en verschillende werken van andere
heilige mannen, zoodat iedereen dien geleerde (doctor) kon bestudee-
ren, die hem 't best geviel, daar ze, behalve deze studeercellen, ook
uog de Librjje hadden om in te gaan studeeren." ')

Voor zoover ons bekend is, is nergens een middeleeuwsche kloo.ster-
boekenkast bewaard gebleven, maar 't behoeft nauwelyks betoog,
dat zu er ongeveer zullen uitgezien hebben als de ouderwetsche
eikenhouten kästen, welke men tegenwoordig nog af en toe op 't
platteland, maar vaker nog by liefhebbers van antiquiteiten aantreft.
Dat zij somtyds uit rerschillende afdeelingen bestoodeii, blijkt uit
het volgende opschrift boven eene nieuwe afdeeling in eencatalogus
van een onbekend Fransch klooster: �H i i tiint lilri qui reconditi

sunt in dextera parle mac/ni armurii. Item in eodem armario sunt

tria armariola in quibas libri isti."2) Had men hier bhjkbaar
kleinere kastjes in eene groote käst, waarschijnlijk ter bewaringvan

bijzunder fraai gebonden boeken, eiders, zooals b. v. in het Cister-
cienserklooster Fürstenfeld, had men (in 't jaar 1312) naast de

grootere, gemeenschappelijke, boekenkast (commune armarium) nog

een minus armarium 3), die misschien wel de boeken voor de novitii
bevatte.

Tot nog toe werd alleen over tegen den muur geplaatste kästen
gesproken, maar ook kästen in den muur zelf, voorzien van schappen
en deuren, waren naar het schijnt niet ongewoon. Twee zulke kästen
vindt men b. v. te Worcester, even ten Noorden van de deur van

het kapittelhuis. Zjj zijn ongeveer tien voet breed, en twee voet

diep. Vooral bij de Augustyners schijnen dergelijke kästen gewoon
geweest te zijn. Het hoofdstuk �de Armario" in de Consuetudines

veteres Canonicorum Reyul. S. Victoris Parisicnsis' - een regel
die ook in ons land gevolgd werd uaar het schijut4) - - schrijft ten
minste uitdrukkelijk voor: �De boekenkast zelve moet van binnen
met hout bekleed zijn, opdat door de vochtigheid der muren de
boeken niet met vuil of vocht bezoedeld worden. De käst moet in

') Rites, p. 70. *) Gottlieb, No. 430. "j Gottlieb, No. 57. ") Deze regel stond o. a.
in hoog aanzien bij de Windceheimers, die er veel aan ontleenden.
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horizontale en verticale richting in vakken verdeeld zyn, waarin de
boeken afzonderlyk gerangschikt en duiddijk van elkaar onder-
scheiden kimnen worden, opdat za niet, doordiea y.e anders te
dicht opeeugedrongen worden, elkander beschädigen oi in verwarring
geraken, en door dit laatste oponthouü on hinder veroorzaken aan
hem, die ze zockt.11 ')

In de kloosters der Cisterciensers vond men in de plaats van de
inniirkast dikwijls een kleine, Vierkante kamer, zonder ramen, slechts
weinig grooter dan eene gewone käst. Op den plattegrond van
('laii vaux vindt men haar tusschen 't kapittelhuis en 't transept der
kerk. Dergelijke boekkamers zijn gevonden te Kirkstall, Pountains,
Beaulien en eiders. Zooais uit bewaard gebleven catalogi blijkt, waren
de boeken er op schappen längs de wanden gerangschikt; zelfs

boven de denr waren soms zulke schappen - - in Engeische kloosters
naar hot scmjnt columpnae geheeten - - aangebracht.')

Of men dergelijke boekkamer.s, om ze te onderscheiden van de

boekenkastcn, altijd met den naam libraria of libreria - - die in de

latere middeleeuwen meestal gebruikt werd - - heeft bestempeld?

Het valt niet te beslissen. Maar zooveel is zeker, dat men bij

de voortdurende toeneming van den boekenschat nu hier, dan daar
tot de overtuiging kwam, dat uf de käst in de sacristie, 6f die in

het claustrum, ja zelfs de boekkamer in den muur langzamerhand

te klein werd om den voorraad te bevatten. Op verschillende wiizeu
trachtte men in dit euvel te voorzien. In de kerken, vooral in

collegiale of kapittelkerken, bomvde men gewoonlijk eene nieuwe
verdieping op de sacristie en vereenigde in liet nieuwe vertrek al
die boeken, welke niet bepaald voor den kerkdienst noodig waren.

Dit moet b.v. het geval geweest zyn in de kerk te Ranshofen, van
welke een uit de veertiende eeuw dagteekenende catalogus der boeken

bestaat: »qui liubentur sitpt-r sacrario superiori" 3); en met de
kapittelbibliotheek te Aquileja in Italic', waar zieh in de sacristie
eene verzameling van 61, meevendeels liturgische boeken bevond'
tenvijl er �in sacristia sup<-ri<>ri eundo ad ort/ana" nog 85

') Martüac, de antiquis ecclesiae ritibus, Appendix, III p. 263 (Venet. 1783). Een
gelijkluidende alinea körnt, volgens Clark, Libraries, p. 23, voor in de �Cnstoms of
the Augustinian Priory of Barmvell". 2) t'lark, Libraries, p. 24. 3; Gottlieb.No.l65.
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andere bewaard werden, alles volgens een inventaris van het jaar
1408. ')

Sterker nog dan bij de kerkbibliotheken groeide in den regel de
boekenvoorraad der kloosters aan, IQ het jaar 1160 bezat he*
Engeische klooster Durham 546 boekdeelen, -) terwjjl de bibliotheek
van 't Fransche klooster Cluny 570 banden rijk was.3) Ongeveer
twee eeuwen later zullen er stellig meer kloosters geweest zyn, die,
als b.v. ?t Fransche klooster Clairvaux4) in 1472, over ruim 1700

boeken beschikten, of, als 't klooster Syon in Middlesex, zelfs 2400

boeken ryk waren. 5) Waar de librarie zieh zoo sterk uitbreidde
was de käst in het claustrum spoedig te klein oui den voorraad tc

bevatten, en moest men wel naar andere bergplaatsen uitzien. Dik-
wijls werden dan de boeken geschift: men ging na, welke werken

meer bijzonder geschikt waren voor de gemeenschappelijke boekerij.
welke voor de kloosterschool; wat de beste lectunr was voor de

zieken en welke eindelijk meer bjjzonuer van dienst konden zijn aan
den abt of den prior: en men bracht naar elk gebouw van't klooster

datgene over, wat daar bijzonder op zijn plaats was. Dit schijnt

b.v. het geval geweest te zyn in 't Benedictijnerklooster Fecaiii]i.

In eene inventaris van dat klooster, dagteekenend uit het jaar 1362.

worden de boeken gesplitst in drie afdeelingen: �Inventoire d'-s

livres da moustier" - Invcntoire des livres que les jeunesmoignes
ont," - Inventoire des livres an prieur." ') Een tweede voorbeeld
geeft ons een catalogus der boeken van het klooster Durhani, uit

het jaar 1395, waarin gezegd wordt: �Isti libri subscripti hn-enti
fuenint in commnni armariolo Dunelmensi, in diversis locis infni
claitstnim," - .,Libri subscripü inventi fuerunt in cummuni arma-
riolo noviciorum Dunelmi infra claustnim," terwijl bovendien nog
wordt gemeld, dat de boeken, die �iacent in ahnariolo ivj'ta introitum
ad infirmariam pro lectura in refectorio'' niet afzouderlijk worden
opgegeven, maar tnsschen de andere in staan. ')

In de meeste groote kloosters ging men er in den loop der I4e
of 15e eeuw toe over een afzonderlijk gebouw voor de librarie te
stichten, dat zoo ingericht werd, dat het en als bewaarplaats voor

') Gottllieb, No. 522. !) Gottlieb, No. 4ßO. 3) Gottlieb, No. 280. *) Gottlieb,
No. 276. 5) Gottlieb, No. 502. *) Zie Gottlieb, No. 291. ') Gottlieb, No. 462. Vgl.'
ook No. 461 aldaar.
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de boeken en als studiezaal tegeljjkertyd kon dienst doen. AI naar
gelang van plaatselijke omstandigheden was het nu eens op den
beganen grond. dan weer - en dat schijnt meestal bet geval geweest
te zijo boven een der reguliere gebouwen gelegen. Om eenig
idee van eene dergelijke kloosterboekerij te geven. kunnen wy niet
beter doen dan eenige oude reisboschryvingen ter band te nemen,
waarin zulke bibliotheken beschreven worden.

De secretaris van de koningin van Siciliö bezocht den 13en Juli
1517 het Cistercienser klooster Clairvaux, en, door alle deelen van
't gebouw rondgeleid werdend, kwam hjj ook in de, eerst onlangs
gereed gekomen bibliotheek. Ziehier zijn verslag:

�Et de ce menie coste (dudit cloistre> sont xiiii estudes oü les

religieulx escripvent et estudient, lesquelles sont tres belles, et au
dessus d'icelles estudes est la neufve librairerie, a laquelle l'oa va
par une vis large et liaulte estant audist cloistre, laquelle librairie
contient de longeur LXIII passees, et de largeur XVII passees.

Kn icelle y a quarante huict banctz, et en chacun banc quatre
poulpitres fournys de livres de touttes sciences, et principallement
en theologie. dont la pluspart desdicts livres sont en parchemin et

escript ä la main, richement historiez et enluminez.

L'ediffice de ladicte librairie est magnifieque et massonnee, et bien
esclaire de deux costez de belles grandes fenestres, bien vitrez,

ayant regard sur ledict cloistre et cimetiere des Abbez. La cou-
verture est de plomb et semblablement de ladite eglise et cloistre.
et tous les pilliers bouttans d'iceulx ediffices couverts de plorab.

Le devaut d'icelle librairie est moult richement orne et entaille

par le bas de collunnes d'estranges fagons, et par le hault deriches
feuillages, pinacles et tabernacles, garnis de grandes ymaiges, qui
decorent et embelissent ledict edifice. La vis, par laquelle on y

monte, est ä six pans, large pour y monter truis homraes de front,
et couronne a l'entour de cleres voyes de massonerie. Ladicte

librairie est tonte pavee de petits carreaulx a diverses figures." ')
Het is van belang met deze beschryving eene andere te vergelü-

ken, welke bijna twee honderd jaren later werd opgesteld door de

i) Un grand monastere au XV!"« siecle. In: Lidron, Annales Ancheologiques
184 III. p. 228.
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schrijvers van de �Yoyage Litteraire," die het klooster Clairvaux
in 'tvoorjaar van 1709 bezocht hebben.

�Le grand cloitre est vofile et vitre. Les religieux y doivent
garder un perpetuel silence. Dans le cüte du chapitre il y a di-
livres enchainez sur des pupiti'es de bois, dans lesquels les religieux
peuvent venir faire des lectures lorsqu' ils veulent..

Du grand cloitre on entre dans le cloitre du colloque, ainsi appelle,
parce qu'il est permis aux religieux d'y parier. 11 y a dans ce
cloitre donzc, ou quinze petites cellules tout d'un rang, ou les reli-
gieux ecrivoient autrefois des livres: c'est pourquoi on les appelle
encore aujourd'hui les ecritoires. Au dessus de ces cellules est la
bibliotheque, dont le vaisseau est grand, voüte, bien perce, et rempli
d'un grand nombre de manuscrits, attachez avec des cbaines sur
des pulpitres, mais il y a peu de livres imprimez." ')

Zooais de boekerij van Clairvaux moeten de meeste groote klooster-

boekeryen er in dien tijd uitgezien hebben. Bijna altyd waren het

langgerekte, vierhoekige gebouwen, meestal gedekt met een gewrlf

rüstend op eene rij van zuilen. In de beide lange zyden waren op
regelmatige afstanden ramen aangcbracht, soms voorzien van go-

schilderde glazen. De vloer was gewoonlijk bedekt met verglaasde

te gels. Tegen de lange zijden stond aan weerszijden eene reeks van
lectrijnen, pulmten of lessenaars, meestal zöö opgesteld, dat telkens
tusschen twee vensters in een lectryn stond. zoodat er overvloedig
licht op de bocken viel.

Men meene niet, dat deze pulmten een geheel nieuwe uitvindiiiL:
waren, opzcttelijk ten behoeve der nieuwe kloosterboekerijen van de
14e en 15e eeuw gedaan. Integendeel: waarschijnlijk h ad inen der-
gelyke mcubels al sedert lang in kerk en klooster gebruikt, vöör de
noodzakelijkheid er toe dwong een afzonderlijk gebouw geheel met
dergelijke dingen vol te zelten. Wie bekend is met het dikwerf

ontzaglijk formaat ende zwaartevan middeleeuwsche boeken, begrijpt,
dat men ze niet voortdurend in de hand, of zeit s op de knie kon
vasthouden. En ieder, die wel eens in een foliant gelezen heeft,
weet ook, dat de lectuur van zulke boeken vrij lastig is, wanneer
zij niet op een heilend vlak liggen.

') Voyage litie'i-aire de dcux Be'otMlictins, I, 101, 102.
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Hoewel in hoofdzaken aan elkander gelijk, schynt er in byzaken
nog al verschil geweest te zyn tussehen de lesseoaars, welke men
in de boekeryen der 14e en 15e eeuw aantrof; en wij zouden niet
gaarne beweren, dat de meest eenvoudige tevens de alleroudste zyn.
De meerdere of mindere doelmatigheid en schoonheid van bewerking
stond gewoonly'k in het nauwste verband met den rykdom van de
>tichting, die ze liet vervaardigen. En er zyn er die, misschien
nauwrlijks eene eeuw oud zyn, en er tocli veel primitiever uitzien
dan andere, die op een ouderdoni vau vier ofvijfeeuwen kunnen bogen.

Een lange, dubbele lesseuaar, met vry steil oploopende zy'den, zoo

hoog, dat men in zittende houding een daaropliggend boek geheel
overzien kon - - ziedaar de vorm, die in de middeleeuwscbe librijeii
naar het sclnjnt 't meest gewoon was. Zoo waren de lectrynen in
't Pembroke^ en 't ^Uieeus' College by de Hoogeschool van Cambridge ')

') Clark, Libraries, p. 36, 37.



17

zoo vindt men ze nog in �de Latynsche school" boven de consis-
toriekamer in de Groote Kerk te Edam, en in �de Librye1' van de
St. Walburgskerk te Zutphen. Dat dtezelfde vorm ook nog eiders
voorkwam, kan blijken uit de nevenstaande afbeelding, vervaardigd
naar een miniatuur, dat voorkomt in eene Fransche vertaling van

het eerste bock van Boethius' de consolatione philosophiae." Het
handscbrift, uit het laatst der vijftiende eeuw dateerend, berust in
't Britsch Museum te Londen. ')

In kapittelboekerijen, die natuurlyk dikwyls, en kloosterboekeryen,
die stellig ook af en toe door vreemdelingen bezocbt werden, schynt
men van den aanvang af bijna algemeen de gewoonte gehad te
hebben de boeken met jjzeren of koperen ketens te bevestigen aan

een roede van hetzelfde metaal,

die 't zij boven aan den lesse-

naar, 't zij onderaan, bij de
smalle lat waarop de boeken

steunden, was vastgemaakt. In

het eerste geval werden de ketens

met een �oor" van ijzer, koper

of zink bevestigd aan den boven-

kant van het rechter bandblad,

in het laatste geval op dezelfde
wyze aan den onderkant van

het bedoelde blad. Het andere

uitemde van de keteu droeg

dan een �oog" of ring - daaraan
meestal met een �wervel" be-
vestigd, - dien men aan de roede

Gedeelte van een lectrijn in de St. Wal- schoof. Waren alle boeken, welke
burgskeik te Zutphen.

aan weerszyden van de lectrijn
werden gelegd op die wijze aan de stang bevestigd, dan werd deze
gewoonlijk met behulp van een slot en sleutel aan den lessenaar

vastgemaakt, zoodat geen ongeroepene de boeken stillekens kon
medenemen. De afbeeldiugen geven van een en ander eene duidelijke
voorstelling.

') Mss. Harl. 4335.
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Er is in lateren tijd wel eens gespot met deze gewoonte van 't
boeken vastleggen, en bekend is het epigram van George Sabinus:

,,Haud secus ac duro fugutivos carcere servat
Vestra catenatos bibliotheca libros.

<vMiid mirum ? si nulla viget doctrina, colendi
Doctrinae avictores hie ubi vincla gerunt." ')

Wie zoo sprak had stellig niet bedacht, dat de boeken gedurende
de middeleeuwen behoorden tot de grootste kostbaarheden, welke

Stang, oog, wervel en deel van een betting in de Librije le Zntphen.

men bezat, en dat in die dagen de boekerijen dikwyls toegankelijk
waren ook bij afwezigheid of ontstentenis van een bibliothecaris.

Bovendien, de gewoonte kostbare boeken aan de lectrijnen te ketenen
danteekeut stellig niet uit de veertiende of vijftiende eeuw, maar
was in de kerken waarschy'nlijk reeds vt-el vroeger - misschien reeds
in de tiende of elfde eeuw - - in zwang.2)

Bij eene inrichting als de bovenbeschrevene was men natunrlijk
verplicht aan weerszijden van den lessenaar een zitbank teplaatsen,
of wel de zitbank zöö tusschen twee lectrijnen in te stellen, dat men
toch van de boeken op beide gebruik 7iiaken kon. Doch naast
(]("/,<" kwani al spoedig een ander aoort van lectrijnen in de
mode, bestaande uit een m h den lessenaar met bijbehoorende bank,

') Lomeier, de Bibliothecis, Ed. alt. (IfifiO) p. 181). *) Dit leid ik af uit hetgeen
meegedeeld wordt in eene inventaris van hct kluostcr Prüm, van het jaar 1003.
Daarin wordt gezegd, dat, keizcv I,otli;uius aan het kloostev had geschonken een
prachtig versierde TBibliotheea" (bijbel) �cum imaeinibus et raagnis caracteribus in
voluminum principiis deauratis, nee non feraculis cum catenulis argenteis deauratis.'''
(Gottlieb, No. 163). Met feraculis zullen wel kleine lesfen&ars bedoeld zijn.
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zoodat eene inrichting ontstond niet ongelijk aan onzeschoolbankon.
De plaatsruimte welke hierby verloren ging, doordien elke zitbank
nu slechts voor een lessenaar kon dienst doen, wist men op andere wy/e
terug te winnen, door onder lederen lessenaar, juist als by onze

Lectrijuen te Ceseria.

schoolbanken, een kastje aan te brengen, waarin men, alweder aan

ketens, eeoe tweede reeks van boeken kon bergen, voor welke op

den lessenaar geen plaats meer was. Moestmener eenvangebruiken,
dan verwisselde liet eenvoudig van plaats met een bovenop liggend
boek.

In Italie vindt men nog twee boekeryen, van dergelijke lectrijnen

voorzien. De oudste werd in l-152 op last van Domenico Malatesta

Novello, gebouwd bij het klooster San Francesco te Cesena, volgens

een plan, ontworpen door den architect Matteo Nuzio uit Fauo. Het

is een vierhoekig gebouw, ruim 139 voet lang en 35 voet breed,
dat zieh van het Oosten naar het Westen uitstrekt. De vensters in

de lange zijmuren zien dus uit op het Noorden en Zuiden.

De ingang, een statige marineren poort, bevindt zieh aan de west-

zijde. Het inwendige wordt door twee rijen, elk van tien gegroefde
marineren kolommen, in drie beuken verdeeld, waarvan de middelste

het smalst is. In de lange zijmuren zyn schynbaar dergelijke kolommen
ingemetseld, die halverwege naar voren springen. De zijbeuken zyn
overdekt door twee rijen van elf vierdeelige gewelven, Avelke ge-
deeltelyk op de kolommen van den middenbeuk, gedeeltelijk op de
muurkolommen rüsten. De middenbeuk heeft een langerekt tongewelf.
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De mimte onder elk vierdeelig geweif, ongeveer 12 voet in't vierkant,
wordt verlieht door twee ratnen, en onder elk daarvan staat een

Gedeelte van een lectrijn te Cesena.

lessenaar met zitbank van bet boven beschreven model1). Het tweede

en schitterendste voorbeeld van een dergelijke bibliotheekinrichting

geeft de Bibliotheca Laurenziana te Florence, in 1525 en volgeude

jaren gebouwd door Michel Angelo. De afbeelding, duidelijker dan
alle beschrijvin.ir, geeft terstond aan in welk opzicht deze inrichting
van die te Cesena verschilt: te Florence kan men slechts voorover

of rechtop, te Cesena ook achterover zitten.

') Clark, On Libraries, etc. in de Proceedings and Communicntions of the Cam-
bridge Antiquar-Jan Society, Vol. VIII (26 Oct en 11 Nov. 1891.)
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Zooais van zelf spreekt was eene inrichting als deze slechts ge-
schikt, zoolang de boekenvoorraad vrü beperkt bleef; op elken
lessenaar konden meestal niet meer dan tien of twaalf boeken liggeu,

en in 't kastje daaronder gewoonlgk niet veel meer Vandaar dat

men al spoedig tot een anderen vorm zijn toevlucht narn, bestaande
in kästen met twee of meer schappen, waarop men de boeken naast

Lectrijn ia de Biblio'he_'a Laurenziaua.

elkander plaatsen kon op de wyze, die tegenwoordig gewoon is, terwijl
men 't zij aan de eene, 't zij aan weerszijden van elke käst een
lessenaar aanbracbt, al naar gelang de kästen gelieel vrij of wel
tegen den wand stonden. Op deze wijs konden de boeken geketend
blijven eu had men toch plaats voor een veel grooter aantal.

Lectrjjn-kasten als de hier bedoelde vindt men op heden nog
in de boekerij van Merton College te Oxford. Deze bibliotheek is,



22

volgens de overlevering gesticht door William Reade, bisschop van
Chichester, tusschen 137G en 1385; en tot op heden is zy zoo
weinig veranderd, dat zvj nog altrjd mag gelden als een type van
eene middeleeuwsche collegiale of kloosterboekerij. Als naar gewoonte
bevindt zij zieh in een lang, smal vertrek, en de boekenkasten staan.

Lcctrijnkast ia Merton College, Oxford.

zooals op de af beelding duidelyk blijkt, rechthoekig tegen de wanden,
midden tusschen twee ramen in. Onder elk raam staat eenezitbank

voor de lezers1). Boekeukasten als de hier bedoelde waren in
Engeland zeer gewoon. Behalve in Merton College vond of vindt
men ze nog op heden in de bibliotheek van Corpus Christi College,
in S. Johns, Trinity, Jesus en in de Bodleyaansche Bibliotheek -).
Met twee in plaats van met drie schappen waren ze in gebruik in
Christ Churcli te Canterbury. in de kapittelbibliotheek te Wells en
blykbaar ook te Clairvaux. Waar toch het bovengeciteerde reisver-
haal spreekt van vier schappen, zal wel bedoeld z\jn: twee aanelke
zijde van de käst. Ook in dit soort van boekerijen waren de boeken
meestal geketend. Ze stonden niet met den rüg, maar met de snede
naar voren: het eene eind van de keten was gewoonlijk bevestigd
aan het raidden van het rechter bandblad, het andere aan eeu
metalen roede, welke voor längs elke schap was aangebracht. In

l) Clard, Librarieä, p. 41. 2) Clark, Libraries, p. 43 en 44.
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't midden van elken ketting bevond zieh gewoonlyk een wervel om
verwarring te voorkomen. Natimrlijk waren zu van verschillende
lengte, al naar gelang de afstand tusschen den lessenaar en de schap
grooter was. De roeden werden bevestigd en op hare plaats

i

M-
i " - f

Lectrijnkast met bank in Corpus Christi College, Oxford.

gehouden door een venmftig samenstel van ijzerwerk, op de zijkanten
van de käst, gesloten met een .slot, dat dikwijls twee sleutels ver-

eischte om het te openen: dat wil dus zeigen, dat een persoon
alleen het niet kon. Eene afbeelding van een boekenkast uit de
cathedraal van Hereford möge onze beschrijving ophelderen. ')

Het zy ons vergund aan onze beschouwingen over de innchting
van middeleeuwsche bibliotheken een overzicht toe te voegen van
die kloosters, kerken en Colleges, welke in vroegeren tijd dergelijke
boekerijen bezeten hebben. AI kan ook een overzicht als het hier

bedoelde misschien maar enkelen onder de lezers boeien, het lijkt

Clark, Libraries, p. 42.
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ons nu cenmaal noodig om aan velerlei misverstand een etnde te

maken. Want misverstand is het, wanneer mendergelijkeboekeryen
alleeu zoekt op het einde der middeleeuwen, in de vyftiende of
zestiende eeuw. Misverstand ook, als men meent, dat alleen in

Boekenkast in de Cathedraal te Hereford

openbare bibliotheken de boeken geketeud werden, en dat dit in de

kloosters uiet plaats had. ') KortlieidsUalve zullen wij in dit gedeeitf
van deze verhandeling drieörlei type van bibliotheek-inrichting onder-
scheiden, den lezers nu genoegzaam uit de afbeeldingen en ons betoog
bekend, t. w.: type l, die van de Zutphen.sche Librye; 2, die van

't klooster Cesena; 3, die van Merton College te Oxford.
Het eerste op zieh zelfstaandebibliotheekgebouw in West-Europa,

waarvan melding gemaakt wordt, is de Librye van de Sorbonne te
Parjjs. In het jaar 1289 �fnit primu instittititm Ulrarium in
domo ista pro Ubris cathenatis ad communem sociorum utilitatem"s)
volgens eene oude aanteekeniug. .Aaneen lateren bibliothecaris dezer
boekerij, Claude Heinere (1038-1643), danken wij eene beschrijving
dezer inrichting, waarschijnlijk door liem uit sedert verdwenen docu-

menten geput. Deze luidt:
�De oude bibliotheek was een gebouw ondcr een enkel dak, hecht

') Deze beu'ering werd onlangs nog hcrhaald door Dom. Willebrord Tan Heteren
in zijn opstel ovcr kloostcvboekerijea in de mildeleeuwen, in het Jaarbockje van
Alb. Thijm, 1893, p. 118. 2) A. Franklin, Les aneiennes bibliothequcs de Paris.
Paris 1861. I, p. 227, die tevens meldt, dat uit het jaar 1289 ook de oudste catalopus
ilagteekent.
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en stevig gebouwd, veertig passen lang en twaalf breed Om het te
beveiligen tegen gevaar van brand, stond het op voldoenden afstand
van alle woningen in den omtrek. In elk der beide zijmuren waren
negentien raraen van gelijke grootte aangebracht, zoodat een zee
van licht zoowel van het Oosten als van het Westen op de lessenaars

viel en 't gebouw tot in alle hocken vervulde. Er stonden 28
pulmten '), gemerkt met de letters van het alphabet, allen vyf voet
hoog en door een inatigen afstand van elkander gescheiden. Zij
waren beladen met boeken, die alle aan ketens bevestigd waren,

opdat geen heiligschennende hand ze kon meenemen. Deze kettingen
waren vastgemaakt aan het rechter bandblad van elk boek. zoodat
zy gemakkelijk op zijde gelegd kondeii worden. Ook konden de
boeken zonder eenige moeite gcopend en gesloten worden. Daar de

lessenaars, zooals ik reeds zeide, vijf voet hoog waren, kon een

lezer, die tusschen twee lessenaars in gezeten was. iemand die op

een andere plaats zat noch zien noch met vragen stören, tenzij de

andere het wilde. Doch de oude bibliotheekverordening eischte. dat

het lezen, schrijven en verleggeu van boeken in de diepste stilte

moest geschieden." 2)
Alles in deze beschryving wijst er op, dat de boekery der Sor-

bonne geheel ingericht was op de wijze van type 1. En waarsclrjnlijk

is het, dat zij tot voorbeeld strekte aan tal van later opgerichte

bibliotheken. De boeken zijn er nog zeer lang geketend gebleven:
nog in 1512 werd er besloten 200 ketens te koopen om boeken

vast te leggen aan de banken (Scamnis) der bibliotheek :J), en toen
eindelijk in 1615 het besluit viel de ketens af te nemen, werd er nog
uitdrukkelijk bijgevoegd, dat zij in de bibliotheek moesten bewaard
blijven. om, zoo noodig, later gebruikt te kunuen worden. 4J Op-
merkelyk is het, dat de oude bescheiden betreffende de Sorbonne in

de vijftiende eeuw meermalen melding maken van eene �kleine'
bibliotheek naast de �groote". Doch dit vertrek diende alleen tot
bergplaats voor duplicaten, verouderde boeken. etc. Zoo vond men
er eens niet minder dan 30 bijbels, 40 �textus summarum", cnz. '"')

]) ECD catalogus van omstrceks 1350 spreekt no£ van 26 scamna. Gottlieb No 350.
3) Cl. IIe'mt;re", Sorbonae ori^incs, disciplina, viri illustre;, etc. Bibl. de l'Arsenal,
Manuscrits No. 133. 't Geciteerde gedeelte slaat in 't Latijn, in uittrckscl bij Franklin,
I, p. 230; in zijn geheel, doch in 't Engclsch verta:ild, bij Clark, Libraries p. 39.
:t) Fianklin, l p. 261. «) Franklin, I, 203. *) Franklin, I, p. 250.
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Hebben \vy in die �kleine" librarie misschien bet boekvertrek te zien,
dat vöur 128D in gebruik was?

Tal van andere Parjjsche Colleges sclujnen de inrichting van de
Sorbonne-bibliotheek in de hare nauwkeurig te hebbeu gevolgd. Zoo
k'cst men in de Statuten van het College de Tours, gesticht in bet
jaar 1333: .,0mnesgiie libri incathenantur in libraria, ut melius
Sun*, rn'ntur" ') Die van 't College de Narbonne, gesticht in 1316,
sdirijven sedert 1379 voor: �Item, volnmus qnod omnes libri

r, quantum fuerit 2)oss/bile, turn in libraria quam in
vel aitlu, quue fidel ihr rluitdautnr curn bonis seris . . ." 2j

Voor 't College de Seez (1427) luidt de verordening: �Item, stahii/mis
in collei/io sit una libraria, in rjiia libri ilebite disponantitr in

iitit:, ff incatheneniur cum cathcnis fermantibus ad seras,
claves reponantitr in arcJta thesauri." '*) Het College du

Tivsurier kon /.ich in 1437 al beroemen op een �groote" en een
�kleine"' bibliotheek. De groote telde 143, de kleine 146 boekdeelen.
l'it den catalogus, in 't genoerade jaar opgemaakt en tot heden
bewaard gebleven, valt af te leiden, dat de magna libraria zicb
bevond in een lang\verpig vertrek, waarin zes dubbele lessenaars

i H-amna) stonden, terwijl tegen elk der vier wanden nog een enkele

lessenaar aaugebracht was. De parra libraria bevond zieh in een

drietal kästen in de Uapel van het College. *; Waarschijnlijk waren
ook hier, ten minste in de �groote boekerij", de boeken geketend,

ofschoon dit niet uitdrukkelijk wordt getneld.

Het College du Plessis te Parijs, gestiebt in 1323, en waarschijn-

lijk reeds lang in het bezit van een bibliotheek, voegde nog in 1455
een nieuvv artikel in de Statuten, bildende: �Item, omnes libri collegii
tncaienentur in libraria rt capelht, exceptis miasalibus".... 5) En
die gewoonte zal ook wel geheerscht hebben in 't College d'Autun,
dat, zooals uit een catalogus van het jaar 14G2 blijkt, een bibliotheek
rnoet gehad hebben, geheel ingericht als die van 't College du
Tresorier: meu vond er G dubbele lessenaars (bancae duplae) en -
tegen de wanden - 4 enkele.G)

Behalve de Colleges hadden ook de kerken hare bibliotbeken, en
reeds dikwyls waren b.v. aan de Nötre-Dame groote hoeveelheden

'; Franklin, II, p 67. 2) Franklin, II, p. 410 3) Franklin, II, 233. <) Franklin,
I, i,. 337 et suiv. "") Frai.klin, I, 114 ") Franklin, II, 70.
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bueken gelegateerd, voor men in 1393 besloot eene afzonderlijke
boekzaal op te richten. Daar vele boeken uitdnikkelyk voor de
arme scholieren gescbonken waren, had men nu twee bibliotheken
te gelyk, waarvan de eene, die �des ecoliers", voortdurend boeken
uitleendc, terwijl in de andere de boeken geketend werden (biblio-
thcque de Veglise). Niettegenstaande dat verdwenen er toch voort-
durend boeken uit de bibliotlieek, zoodat men in 1429 besloot nieuwe

ketens aan te schaifen en de dieven, die de gestolen boeken niet
vuur een bepaalden datum inleverden, in den ban te doen. Men
vroeg den cardinaal de Sainte-Croix van Jeruzalem, toen te Parijs
vertoevende: �des scnti-nces pontificales contre Ics voleurs et les
detenteurs des livrcs appartenant a Veglise" - doch des ondanks
bleef het stelen aanhoiukn, zoodat men in 1445 besloot een aantal

sleutels van de boekerij op te vragen. Kwaraen er weder nieuwe
erfeuissen uit boeken oestaande bij, dan liet men gewoonlijk weer
een of meerdere lectrijnen erbij zetten; zoo b. v. toen in 1473

Guillaume Chartier, bisschop van Parijs, stierf, die 13 boekdeelen
aan de librije der Xutre-Dame naliet. Deze werden geplaatst op twec

pulpitris ligneis, ad arma tjnsdem revi-rndi patris, en met ketens
bevestigd J). Dat men in Frankrijk, ook lang na de uitviuding der
boekdrukkunst, het ketenen der boeken besdiouwde als iets, dat van

zelf sprak, bewijst bet feit, dat de Faculte de Medicine eerst in
1500 besloot daartoe over te gaau. In 1770 waren die ketens nog
aanwezig2). En ontmoetten wij boven een College, waar men ten-
minste de Missalen in de kapel van het ketenen uitzouderde ('t Coll.
du Plessis), eiders, in 't College de Marmoetiers b. v. schreven de

Statuten uitdrukkelijk voor: �omnes libri, existentes in capellti pro
servitio divino, incathenentur in eodem capeUa" 3) en in het College
d'Autun waren zelfs de brevieren geketend4].

Bezat Parijs dus vöör het jaar 1500 reeds een goed aantal biblio-
theken, ingericut naar de eisclien, welke men in die dagen aan
eene goede boekerij stelde, het spreekt van zelf, dat er nog tal van
andere waren, waaromtrent geene documeuten bewaard bleven, die
ons in staat stellen over bare inrichting te oordeelen. En ook wat
betreft de kerk- en kloosterboekerijen in de Fransch: provincie sehtet

>) Franklin, I, p. 19-25. ») Franklin, II, 25. ') Franklin III, 33ß
') Franklin II, 82.
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onze kennis te kort. Van een vrij groot aantal werden de catalogi
toruggevonden niaar deze zeggen ons niets aangaande bare
inrichting. Slechts van t\vee gooote kloosterboekeryen in Frankr\jk
weten wij iets raeer: die van het beroerade Cistercienser klooster

Clairvaux, boven (blz. 14) reeds besproken en die van het weioig
minder beroemde klooster derzelfde orde, Citaux.

Sedert het klooster Citaux in den revolutictijd verwoest is, bewaart
men in de Openbare Bibliotheek te Dyon een 312-tal handschriften,
uit dir kloost?r afkomstig. en daarnevens den catalogus derboekerij
van Citaux. opgesteld door den abt Jean de Cirey in het jaar HSO.
Dit handsdirift i> op perkament in twee kolommen gesehreven en
bevat de titels van 1200 manuscripten en gedrukte boeken; doch
di-/,i' laatste vormen slechts eene kleine minderheid. Deaanhef luidt:

�loventaris van de boeken van het Cistercienser klooster in de

diocees van Chalon^ id w z. Citanx', opgemaakt door ons, broeder,
Johannes, abt van 't genoemde klooster. in het jaar ons Heeren

nadat wij. door de voortdurende werkzaamheid van twee, en

imir van drie boekbinders, gedurendeeentijdvak van twee jaren,
de bedoelde boeken hadden laten gereed raaken, innaaien en binden.

wat met groote kosten en uitgaven gepaard giu-."

�En ten eerste over de boeken in de librije van de slaapzaal, die

Avij ingericht hebben zooals zij nu is. nadat 't bedoelde vertrek
langen tyd tot niets gediend had, langen tijd ook in gebruik was

als wevkplaats voor de kleermakers of als kleedkamer, zooals uit
eenige bijzonderheden der kästen en hare plaatsing bleek, maar voor
twee jaar of daaroiutrent was n- weinig of niets."

In dit vertrek nu. tusschen de slaap- en de eetzaal gelegen.

stondfii vii-r lectrijnen (bance), dubbellessenaars, waarvan er minstens
drie voorzien waren van een .scbap boven, en een onder de eigenljjke
lectrijn. zoodat men dus aan weerszijden twee rijen van 15 a 20
boeken k<m plaatsen. Bovendien waren er nog enkele lessenaars
met schappen. aaiiLM-liraclit tegen den voor- en den achterwand. Of
de boeken geketend waren, bljjkt niet. Bebalve de lectrynen stonden er
in hetzelfde zaaltje nog drie kästen met boeken gevuld, alsmede eeue
groote kotier, die 40 boeken bevatte en eene kleinere kist die er 9
inhield. In het geheel bevonden zieh hier mim 500 boeken. De
catalogus vermeldt verder: ,,Boeken van het L'oor, de kerk en 't
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claustram (53); boeken uit de librarie genomen voor het dagelijksch
gebruik van het convent (29); boeken geketend op lesseuaars
voor het capittelhuis (5); op de tweede lessenaar (5); op de derde
U); op de vyfde (4); boeken uit de librarie gehaald. gedeeltelyk
geplaatst in het klooster, gedeeltelijk om verdeeld te worden ouder
de broeders (27); boeken op de kleine lessenaars in het clau&trum
(5); boeken om voorgelezen te worden in de bijeenkomsten, of om
rondgedeeld te worden onder broeders voor persoonlijk gebruik"
(99 deelen).

Daarop volgen nu in den catalogus de boeken in de groote biblio-
theek van het klooster (�in studierio n<.mtru"), ruim 450 in getal 'j.
Over deze boekerij geven Martene en Durand, de geleerde schrijvers
van de � Voyaye Litti'raire", ons eenige inlichting :

�Dans Tun de ces (trois) cloitres on voit de petites cellules comme
ä Clervaux, qu'on appelle les ecritoires, parce que les aneiens moines
y ecrivoient des livres. La bibliotheque est au de.ssus; le vaisseau
est grand, voüte, et bien perce. II y a im hon fonds de
livres imprimez sur toutes sortes de matii'.-res et sept ou huit
cent manuscrits, dont la plupart sont des ouvrages des peres de

l'eglise" 3).

Betreffende Italic" staan ons een groot aantal bescheiden ten
dienste, die bewijzen dat men ook daar inet den tijdstroom meeging.

In het klooster S. Francesco te Pi.sa bezat men in 1355 eene

librarie, waarin op 5 dischi (type 2?) naar het schijnt 86 boeken
lagen, met ketens bevestigd- Doch behalve deze waren er nog 281
andere boekeD, die ^e:dra chatcnas* ,,tntus in annario Fisani
conventits" lagen.3) Het is niet recht duideiijk wat hier met �arma-
rium" bedoeld wordt, doch 't groote aantal daar bewaarde boeken pleit
voor de veronderstelling, dat het eene tot bibliotheek ingerichte kamer
met wandkasten zal geweest zijn.

Een andere kettingbibliotheek bestond reeds in het jaar 1369 bij
de S. Antonio of Domkerk te Padua, waarin naar het schynt twee
rijen lectrynen (lancae) stonden 4); en in 1373 werd een catalogus opge-

') De geheele catalogus is gedrnkt in �Catalogue ge'neral des manuscrits des
Bibliotheques Publiques de France, V p 339-45:>.

2) Vuyage Litte'ruire de deux Rcligieux Benedictins, Paris 1717, p. 22l.
3) Gottlieb, No. 620. ">) Gottlieb, No. 610.
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stcM van de �libros incatlicnatos in lilraria" van 't Collegium Gregori-
anum te Bologna1). In liet ccnvent van S. Francesco te Assisi vond
rnen in het jaar 1381 twee verschillende boekeryen: eene kleinere,
de �libreria publica", waarin de boeken aan de banken (bancae)
geketend waren, en eene grootere, de �libraria secrcta\ waarin de
boeken bewaard werden �ordinati adprestandumprelatis, magistris,
lectoribus, bachelariis et onmibus a/i/s fratr/bus clericis, secundum
quod unuyc/i/ii.^i>if sufficientia s/rc facultas de hi/s requirit"
Omvatte de openbare bibliotheek omstreeks 150 verschillende werken,
de geheime teldo er onireveer 550 2J.

Toen in 1301 een inventaris werd opgemaakt van de goederen
van 't klooster der Karmelieten in Florence, bezat ook dit klooster
eriK- librerie, naast de kerk gelegen, en waarin 14 �scamna" stonden.
Daarenboven waren er nog vele andere boeken, als missalen, etc.
in de kerk, en onder de hoede van verschillende kloosterlingen 3).

Een dergelijke bibliotheek blijkt ook bestaan te hebben in 't
Aiigustijner klooster >St. Agnes te Mantua. De librije telde daar 18
lessenaars, 9 band// rrrsus lacnm, 9 bancJti versus ecdesiam.

waarop in 't geheel 185 boekdeelen lagen. Of zij geketend waren
Staat ook hier uiet vermeid. De inventaris, die ons deze feiten mee-

deelt, dateert van het jaar 1427 4).

Twee boekerijen naast elkander treffen wij in 1450 weder aan bij
de Augustijner Eremieten van het klooster S. Spirito te Florence.

In de lilireria mainr stonden ..banca", elk met een letter van het

alphabet gemerkt en dus 24 in getal. In de parru liln-ria waren
de ..banken" gemerkt met de Romeinsche cijfers I tot VIII5).

In 14i)0 woi'dt weder eens melding gemaakt van een ketting-

bibliotheek en Avel te Pistoja. Zij bestond uit de letterknndige nala-

tenschap van den Kannnnik dei1 Jvathedraal Sozzomenus en bevatte

bijna alleen klassieke schryvers. De boeken lagen geketend op zes

,,scani' iscamni)6).

L'itgebreidev was de librarie van het Minderbvoederklooster S.
Francesco te Siena, waarvan in 1481 een �register" werd opgemaakt.
Zy telde twee vijen �banci", aan de rechterzijde stonden er 12, aan
den linkerkant 16. Sommige boeken waren geketend. Behalve deze

') Gottlieb, Jvo. 536. 2) Gottlieb, No. 525. "'') (Jottlieb, No. 565. 4j Gottlieb, 591.
t (.nttlirh, No. 509. ") Gottlifb, N». C24.
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boekery was er nog eene libraria nova, waarin een groot aantal
kästen (armaria) stonden. Naar het schijnt bedroeg het geheele aantal
boeken 1336 ')

De boekerij van het Predikheerenconvent S. Maria Novella te
Florence telde in 1489 nog grooter aantal lectrijoen. n.l. �24 band
a parte occidentis' en ..22 a parle orientis" terwyl ook in eene
kist (cassa) nog boeken bewaard werden. 2) Het klooster S. Marco
te Florence, tot dezelfde orde behoorende, had eene dergelyke librarie
omstreeks denzelfden tijd,3) evenals de abdij S. Bartholomaei te
Fiesole, bewooud door Reguliere Kanunniken.4)

Betreffende Spanje zijn de inlichtingen tot nog toe zeer onvolledig.
Slechts dit werd ons bekend dat de Dombibliotheek te Toledo in

1455 van een aantal �bancJtae" voorzien was ') en dat in de Cister-
cienser abdij van Pöblet een aantal handschriften, in 1382 aan die
abdij geschonken door Peter III van Arragon. �met vele ketentjes

waren vastgemaakt. Bovendien moesten de kouiuklyke wapens boven

de käst afgebeeld worden, met een opschrift in dikke letters. den
naam des schenkers vermeldend.'1 °)

Bibliotheken van lectrijnen voorzien vond men in Duitschland ook.

Te Regensburg waren er in 1347 reeds drie, namelijk bij 't Bene-
dictynerklooster S. Emmeram, waar 32 ,,j>n^,tta' stonden; bij de
Predikheeren en bij de Augustijners, waar ook van rjniljiiln" ge-
sproken wordt.") Op last van den aartsbisschop van Salzburg werd
aan de S. Rupertus- of Domkerk aldaar in 1433 eene dergelijke
übrarie gebouwd, waarin de boeken, grootendeels opnieuw gebonden.
ten beboeve van liet kapittel op 18 ;>(i//xf«. werden gelegd.s) (>f
in deze boekerijen de boeken geketend waren, blijkt niet. Dit was
echter wel het geval in de Dombibliotheek tc Frauenbev.:. waar do

liliri catenati op dubbellessenaars lagen °) en in de Jibrey" van
't �Spital zum heiligen Geist" te Neurenberg, waar ,.die piichir <m
den keten hangen." '")

In Engeland, waar de meeste oude bibliotheken naar het schijnt
ingericht waren als type 3, bestond reeds een kettingbibliotheelc in

>) Göttlich, No. 673. J) Gottlieb, No. 568 ">) Gottlieb, No. 566. ") Gottlieb.
No. 552. 5) Gottlieb, No. 751 °) Zonder vermelding van bron meegodceld docv
Dom. \V. v. Heteren. A\b. Thijm's Jaarboekje 1893, blz. 119. -) Gottlieb, Nos.
171, 172, 174. ") Gottlieb, No. 178. 'j Gottlieb, Xo. 47. "') Gottlieb, Xo. 13,'j.
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Triuity Hall te Cambridge in het jaar 1350; in de Statuten toch
uit dat jaar dagteekenend, wordt verordend, dat sommige boeken
�voortdurend moeten blyven in de librarie, geketcnd met ij/eren
ketens, voor 't gemeenschappelijk gebruik der leden." J). Daar deze
Statuten later overjjenomen werden voor 't New-College te Oxford,
en Kings College, Cambridge, moeten ook daar kettingboekerijen
bestaan hebben. By 't Benedictijner klooster Christ Clmrch te
Canterbuiy werd een nieuwe bibliotheek gebouwd door Henry Cllicheley,
nadat hij in 1414 aartsbisschop geworden was. Men vond er twee
ryen lectryn-kasten, die aau weerszyden, boven elken lessenaar, twee

schappen haddeu-). Een dergelyke boekeiy werd gesticht bij 't
Franciskaner klooster Christ's Hospital te Londen door Sir Richard

Whittington in 1421, waarin 28 lessenaars en 28 dubbele zitbanken

(zie de afbeelding van Corpus Christi Coll. blz. 23) stonden3). In
Christ Clmrch waren de boeken geketend, doch of dit in Christ's

Hospital ook het geval was, blijkt niet. De boekery der Universiteit
te Cambridge bestond in 1473 uit 350 boeken, voor een deel ge-

borgen in 9 �fitaulis", waarvan er 8 op een rij stonden, en op 9

�desci", die met de 9e staula de tweede rij vormden. 't Lijkt ons
waarschijnlijk, dat met staulae lessenaars van type 2, of lectrynkasten
bedoeld zijn. 4) In de librarie van S. Catharine's Hall te Cambridge
stonden in 1475 zeven �stallaS' waaraan de boeken geketend waren.5)

Het overzicht in de voorgaaude bladzyden gegeven kan natuurlijk

in de verste verte geen aanspraak maken op volledigheid. Want
ook aangaande tallooze oude kerken en kloosters in het buitenland
zijn öf geene documenten bewaard gebleven, uf de bewaard geblevene
werden uog allijd niet gepubliceerd. Toch schijot het ons reeds
meer dan voldoende om aan te toonen, dat wel ingerichte bibliotheken
in de middeleeuwsche kerken en kloosters niet tot de zeldzaamheden

behoorden.

') Clark, Libraries, 1894, p. 34, 33. 2) Clark, On Libraries, Cambr. Ant. Soc.
Proc 7 May 1894. p. 3G2 a. f. 3) Clark, Libraries, 1894. p. 30. *) Gottlieb, No. 449.
'">) Gottlieb, No. 446.
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De Fliehten van den Bibliothecaris in het Buitenland.

Het ambt van bibliothecaris was, gedureude de Middeleeuwen, nu
eens een bijbaantje van weinig beteekenis, dan weer eene betrekking,
die zeer zware eischen stelde aan heffl, die ze bekleedde. Een bij-

baaotje was het in die kloosters, waar weinig aan de Studie gedaan
werd, en ook in de meeste op zieh zelf staande kerken, lietzij, dat
deze alleen liturgische boeken r\jk waren, hetzij, dat ze eene meer
uitgebreide boekerij bezaten. In de kerken toch was men van oudsher
gewoon de zorg voor de boeken op te dragen aan hem, die ook de
overige kostbaarheden der kerk in zijne hoede had, aan den sacris-
tamis of thesaurariiis1). Waar een dergelijk ambtenaar ontbrak nam

de koster (custos ecclesiae) -) gewoonlyk deze functie over, en waar
het kosteraat meer dan een functionaris vereiscbte, was het dejn-epo-
situs custodiae, die voor de kostbaarheden en boeken zorgde. Sommige

kerkbesturen schijnen het beter geacht te hebben de boeken toe te
vertrouwen aan de hoede vau den cantor ofpraecentor*) (voorzanger),

die er stellig meer mede omging, terwijl af en toe ook de mag ister

fabricae, eiders ook wel vitricua *) genaamd, met deze zorg werd belast.

Doch, welken titel de bedoelde beambte ook mag gedragen hebben,

deze zorg zal hem in de meeste gevallen niet veel tijd gekost hebben.

Immers de boekenschat der kerken bleef gewoonly'k jaren lang

dezelfde, en groeide slechts aan, wanneer door geschenk of erflating
af en toe nieuwe boeken aan de kerk kwamen.

Hoe gewichtig daarentegen het ambt van bibliothecaris was in de

l) Gottlieb, No. 29, 55, 83. 244, 245, 258, 313, 381, 392, 452, 454, 487, 489, 575,
579, 604.

2) Gottlieb, No. 55, 133, 208, 312, 511. Prepositus custodiae, No. 239
3) Gottlieb, No. 50, 482, 499.

4) Gotllieb, No. 81. Het woord �vitricus", bij Ducange wel opgeceven maar onvol-
doende verklaard, betcekendc in de M. E. hetzelfde als kerkmeester ofkerkvoogd. Zie
het belangwekkende artikel van Moll, in 't Keikliistorisch Archief, I (1857) blz. 293.

3
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grootere kloosters, blijkt reeds uit het feit, dat abt Udalrich van
riii-ny in de elfde eeuw reeds als zyne meening uitsprak, dat men
voor annarius liefst iemand nemen moest, die van jongsaf in 't
klooster was opgevoed en daardoor geheel vertrouwd was geworden
met het gebouw en zyne inrichting. ') Veelzeggend is het ook, dat
de armarius in de grootere kloosters by'na altyd een helper had, aan
wien hy zoo noodig een deel zyner werkzaatubeden kon overdragen.
Maar 't best bly'kt wel de belangrykheid van dezen werkkring uit een
overzicht van hetgeen den armarius alzoo te doen stoud. Zijue
werkzaamheden nu waren vierdei'lei. In de eerste plaats was hy
hoofd van de schryfschool (scriptorium); ten tweede bewaarder der
boeken ; ten derde was hem de verdeeling der dagelijksche werk-
zaamheden onder de versehillende kloosterlingen opgedragen en ten
vierde was hij voorzanger, tevens leider van de andere zangers in
de kerk. Wat de beide laatste functies aangaat, deze staan te
weinig in verband met het hier behandelde ondenverp, om er lang
bij stil te staan. Wie daarover beter verlangt iugelicht te worden
verwijzen wy naar de middeleeuw.sche kloosterreglementen zelve.
Doch aangaande de beide eerstgenoemde werkzaamheden past hier

wat meer uitvoerigheid.

1. De Armarius als hoofd van het Scriptorium.

Uit het 48ste hoofdstuk van St. Benedictus' kloosterregel, boven

door ons aangehaald, blijkt genoegzaam dat de opsteller, overtuigd

van het ven.lerfelijke der ledigheid, eene gepaste afwisseling tusschen
handenarbeid aan de eene, studie, lectuur en meditatie aan de andere

zijde voor zijno volgelingen noodzakelijk achtte, maar aangaande

hetgeen hij onder �handenarbeid" verstund, Het hy ons vrijwel in het
duister. Uit het verband valt echter af te leiden, dat hij daarmede

in de eerste plaats al die werkzaamheden bedoelde, die noodig waren
tot onderhoud van het klooster zelf en zyne bewoners, dus huis- en
veldarbeid. Over het afschryven van boeken, een werkzaamheid
die eigenlyk de overgang vormt tusschen handenarbeid en geestes-
oefening, wordt geen woord gerept. Desniettegenstaande moet men
aannemen, dat hy ook dit wel als een noodzakelijke bezigheid be-

') Antiquiores Consuetmlines Cluniacensis Monastehi, bij d'Achery, Spicilegium
vctt. Scriptorum IV, p. 185.
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schouwde; immers hy schreef voor, dat de handschriften uit de
kloosterboekery door de monniken gelezen moeten worden; en wie
in die dagen eene boekerij bezitten wilde, diende zelf als afsclinjver
op te treden. Ook dit zal dus wel als opus manuum beschouwd
zijn geworden :); en het feit, dat er geen bepaalden tyd voor aan-
gegeven, noch dat er ecne zekere bekwaamheid in vereischt wordt
om als monnik opgenomen te worden, valt genoegzaam te verklaren
uit de toestanden, welke toen ter tijd heerschten. Daar de armoede
in die eerste tyden den kloosterlingen dwong allen vcld- en tuin-
arbeid, alsook de huiselyke bezigheden, zelf te verrichten, wat on-
getwyfeld het grootste deel van hun tijd in beslag nam, heeft hij
't vaststellen van bepaalde uren voor 't afschrijven van boeken
stellig niet wenschelyk geacht. 't Sprak van zelf, dat men daaraan
in kloosters, gesticht in streken waar nog nimmer de ploeg een
vore had getrokken, waar nog zelden de byl van den houthakker

was gezwaaid, om zoo te zeggen niet denken kon, dat men zieh
daar met de allernoodzakelijkste liturgische boeken tevreden stelde.

Xergens heeft de H. Benedictus voorgescbreven, dat men bekend

moest zijn met de schry'f kunst om onder de kloosterlingen te kunnen

worden opgenomen het ligt dus voor de hand, dat er in die

eeuwen vele kloosters geweest zijn, waaria slechts eene minderheid

onder de bewoners de pen wist te hanteeren. En de stichter der
orde zal verwacht hebben, dat die minderheid, als tijd en omstandig-

heden het toelieten, haar plicht zou doen, onderwijl de overige

kloosterlingen het ruwere veld- en huiswerk verrichtten. "\Vant

niemand stelde hij van handenarbeid vrij, zelfs de ouden van dagen

en de zieken niet, ofschoon hij, wat deze aangaat, den wenk geeft,
dat men hen geen werk moet opleggen, dat boven hunne krachten gaat.

Reeds de H. Ferreolus, wiens kloosterregel nauwelyks een menschen-

leeftyd na dien van Benedictus werd opgesteld,maakte geheel andere
bepalingen wat de werkzaamheden van zy'ne volgelingen betreft. Na

*) Er is wel eens bcwcerd, dat St. Bcnedictns de afschrijvers misschicn tot de
artifices rckende, \\-aarover het 57e kapittel van zijn regel handelt; en 't is \vaar, dat
trij de middeleeuwsehe calligraphen gaarne �kunstcnaars" zouden willen noemen ;
maar in dien tijd dacht men er anders over; en zoo zijn in 'l bedoelde hoofdstuk
waarscbijnlijk die kloosterlinpen gemeend, die door hunne kennis van een of ander
handwerk of kunst met de leeken in concurrentie konden treden. Vgl. Martcnc.
Comment. in Regulam S. Benedicti, p. 623, seq.
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eerst alle mogelijke verontschuldigingen, die men tegen geregelde
bezigheid alzoo zou kunnen te berde brengen, besproken en af-
doende wederlegd te hebben, voegt hy er uitdrukkelyk by : ..Wie
niet in Staat is zwaren handenarbeid te verrichten, die moet in de
plaats daarvan des te yveriger lezen en op die wijze God dubbel
dienen; wie niet in Staat is den akker te bebouwen, die moet lezen,
en vooral schryven, of wel lichteren arbeid voor zijne medebroeders
verrichten"1) Pagmam pingat digito, qui terram non proscindit aratro.
Sedert bleef het vraagstuk, in hoeverre men den ty'd met handen-
arbeid, en in 't bijzonder met het afschrijven van boeken moest
doorbrengen, gedurende eeuvven eene open kwestie, waarop elke abt,
die, uitgaande van zyn orderegel, een reglement voor zijn eigen
klooster opstelde, naar eigen inzicbten antwoord gaf. En toen in

den aanvang van de twaalfde eeuw tusschen de Cluniacensers en de

Cisterciensers een heftige strijd ontstond over de vraag, hoe men
Benedictus' regel eigenlijk moest opvatten, k warn ook deze kwestie
ter sprake. . .. en bleef, evenals zoovele andere, onbeslist, aaugezien

de voorschriften over den handenarbeid, daarin gegeven, zelve verre
van duidelijk zijn.

Oadertusschen heeft de praktijk gedaan, wat de theorie niet in
staat was te doen. Toen de kloosters rijker werden en huune bewoners
den veldarbeid en dergeüjke werkzaamheden door leeken konden
laten verrichten, legden de monniken zieh meer toe op de dingen

des geestes. Bovendien werd door Jiet toenemende aantal kloosters
en door de opbloeiende kloosterscholen de behoefte aan boeken
voortdurend grooter, terwyl tevens het aantal banden steeds aan-
groeide, welke men daarmede kon bezig bouden. Toen dus sedevt
de achtste eeuw de zia voor kennis eu wetenschap zieh binnen de
kloostermuren concentreerde, en de taal, waarin men zong en bad
teveus tot voertuig dienJe voor eene steeds aangroeieude letterkuude.
begon men het afschryven met voortdurend toenemenden ijver te
beoefenen. Zoo ontstond er eene byzondere klasse van swiptoren -
Ubrarii, anti<juai n die dit vak weldra tot een graad van vol-

') �Nullus ergo, si quo minus opera faciat pntctcausam justaeexcusationisaft'erre:
quia qui agriculturam cxercere non valct, legere, scvibcvc,quod cst praecipuum opus-
potest." Regula S. Ferreoli cap. XXVIII in Benedicti Cod. regulär. Tom. II. p.
135. cd. Holsten.
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komenheid brachten en daarin een meesterschap bereikten, welke wij

nog tegenwoordig in bunne met zeldzamen yver en groote kunst-
vaardigheid bewerkte afschriften bewonderen.

Wie nu meenen mocht, dat in elk klooster, van welke orde ook.

voortdurend geschreven werd, of wel, dat men in eenzelfde tijdvak
overal den zelfden graad van volmaaktheid in 't schrij\en bereikte, zou
zieh deerljjk vergissen. In een groot aantal kloosters werd in 't gelieel
niet geschreven, wegens gebrek aan nriddelen, onkunde of andere
oorzaken. Ook waren er slechts enkele orden, die b\j het schrijven

naar groote sierlijkheid streefden, terwijl andere zieh daaraan weini:j
gelegen lieten liggen, omdat zij geheel andere doeleinden nastreefden ;
nog anderen eindelijk - als de Broeders des Gemeenen Levens b. v. -
van het schrijven een broodwinning maakten.

De scriptoren der kloosters moesten natuurlijk tot de klooster-
lingen behooren, maar niet ieder kloosterling behoefde als scriptor
op te treden, ook al was hij voldoende met het \rak veilrouwd. Zeev
duidelyk blijkt dit uit de reeds meermalen aangehaalde Consuetudines
Begul. S. Victoris Parisiensis, en daar het in andere kloosters van
die grootte wel evenzoo zal geweest zijn, is het wenschelijk bij de

gewoonten van de abdij St. Victor wat langer stil te staan. De
kloosterlingen, die de schrijfkuust machtig waren, werden daar in

twee klassen verdeeld, waarvan de eerste de eigenhjke scriptores

omvatte, de tweede daarentegen diegenen, welke bij uitzondering ook

aan 't afscbrijven konden gezet worden. Slechts de abt kon hen dat

in 't kapittel bevelen, en de armai'ius, ook al achtte hij het nog
zoo noodig, mocht geen lid van de tweede klasse aan het scbrijven

zelten zonder de uitdrukkelyke toestemming van den abt. Waar-
schijnlijk gold de overgang van de tweede naar de eerste klasse

als eene onderscheiding, die men zieh door kennis, vlyt en bekwaam-
heid kon verwerven. ')

') Zie de Appendix bij Martenc. de antiquis Eccksiae ritibns, III p. 263 van de
Venctiaansche foliouitpraaf van 1783, die hier altijd gebrmkt \\ouU. - Naav het
schijnt was in sommige kloosters de armarius ook aangewezen om de jonge monniken
te ondcrvichten in het scbiijven en de kalligvapliie ; eldevs echter deed de abt dat zclf 
zoo b. v. abt Emo te Wittewierum. Men sehijot daarbij gewoonlijk er naar gestreefd
te liebben om zoo veel mo^olijk oveveenstemming te brennen tusscheo de verschillende
banden, wat natuurlijk ten cevolge had dat verschillende afschrijvcrs aan cenzeifd-i
boek konden meewcrken. Alleen uit het schrift kan men dan ook soms de herkom
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W aar rnen nu streefde werkelük fraaie afschriften te vervaardigen,
wuar het afschryven om zoo te zeggen in 't groot gedreven werd.
daar deden zieh versctüllende behoeften gevoelen. Er moest eene ge-
schikte localiteit voor deze bezigheid worden aangewezen en inge-
richt; er moest gezorgd worden voor den aankoop van de noodzakelyke
schryfbehoeften en verdere gereedschappen; er moest eene keuze
gedaau worden uit die werken, die voor 't afschry ven in aanmerking
k warnen; er moest toezicht gehouden worden op de schryvers die
bezig waren, en gezorgd, dat de jonge monniken de kunst leerden;
eiudelijk diende men te leiten op de zuiverheid van de afge-
schreven teksten, of, m. a. w. de nieuwe afschriften te verbeteren.
Het ontbreekt gelukkig niet aan getuigenissen waaruit blijkt, dat
zoowel de Benedictynen, vooral na hunne reformatie, alsook de
reguliere Augustynen en zelfs de Dominikanen op dit gebied in-
stellingen bezaten, die in alle opzichton onze bewondering verdienen.

De inrichting van een geschikt lokaal tot scriptoriinn zal veelal
van allerlei meer of minder toevallige ornstandigheden, als b.v. de

beschikbare ruimte, de geldmiddelen, enz. afhankehjk zijn geweest.
In verschillende groote kloosters, te St. Albans l). Edraundsbury,
Fulda *), St. Gallen, frlocester, St. Martyn te Tours e. a. was daarto^
een enkele groote kamer of zaal bestemd. In andere daarentegen

diende eene reeks vau kleine aan het olaustrum gelegen cellen tot
hetzelfde doel. I3it was b.v. het geval te Darham3), Citaux en

Clairvaux. In liet voorlaatste klooster schijnt men 18 zulke �i-crifoires'''
gehad te hebben, terwijl er te Clairvaux 14 moeten geweest zijn. ')

van een Handschrift afleiden. Naar men wil wcrd mcestal als schrijfvoorbeekl de

versregel: �adnexique globum zephvrique kana secabant" gebruikt, wanvin bijna alle
letters van het alphabet voorkomen. (Amst. Jaarboekje, 1893. blz. 13-t).

') Dit zon ornstreeks het jaar 1080 door den abt Paulin gebouwd zijn ; zie An
Account of the Scriptoria o r writing Rooms in the Monasterics of England, in Savage,
The Librarian, III, p. 36. Anderen echter sprekcn van den abt Thomas de la Ware
(1349 - 96) als bouwhcer van een scriptorium.

2) Boven den ingang gtond aldaar:
Hie sedeant sacrae Scribentes famina legis

Nee non sanctorum dicta sacatra Patrum;

Hie intersererc caveant sua frivola verbis,

Frivola nee propter erret et ipsa manus
Correctosque sibi quacrant studioee libellos

Tramitc quo recto penna volantis eat.
Est Labor egrcgius sacros iam scribcre libros

Nee mcrcede sua scriptor et ipse caret.
Zie Scl,annaty Histovia Fuldentis, p. 6.J. 3) Zieboven, blz. 10. 4) Zie boven, blz. 14,29.
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Martene, de geleerde Benedictijn, vond ze in den aanvang der acht-
tiende eeuw in de beide laatste kloosters nog in wezen, en meldt
dat zieh boven deze �estudes" of �ecritoires" de kloosterboekerij
bevond. ')

Niet overal echter had men afzonderlijke gebouwen voorditdoel:
in de abdij te Villars b.v. werd het auditorium van den prior tevens
als scriptorium gebruikt.2) Eiders koos men voor hetzelfde doel een-
voudig een afgelegen hoek van het claustrum: en aangezien de
armarius als hoofd der schryfschool en boekenwaarder, nu natuurlijk
tevens moest zorgen dat het stil was in het claustrum. wanneer er
geschreven werd, kreeg hij in sommige kloosters den titel v&nprior-
of pater claustralrs.3) Vöör de dertiende eeuw schy'nt men nergens
aan het oprichten van afzonderlijke scriptoria gedacht te hebben,
en claaruit valt het feit te verklären, dat daaromtrent in geen enkele
orderegel bepalingen worden gemaakt. Slechts de Consuetiidines
veteres van St. Victor te Parys schryven voor, dat er bepaalde

plaatsen voor ingericht moeten worden, die binnen het klooster, maar
toch afgezonderd van het convent moeten liggen, waar de schryvers

kalm kunnen werken, zonder in hunne bezigheden te worden gestoord 4).

Niemand mocbt er binnentreden dan de abt, de prior, de sub-prior

en de armarius, en onder den arbeid moesten zij het diepste stil-

zwy'gen in acht nemen.

De aankoop van schrijfmaterialen hing, daar ze eigendom van het
klooster werden, en de kosten dus uit de kloosterkas betaald moesteu

worden, eigenlyk geheel af van den abt of prior. Reeds de H.

Benedictus toch had voorgeschreven, dat de kloosterling arm behoort

te zijn en boek noch schrijftafel noch griffel in eigendom mag
hebben 5). Naarmate nu de y ver der scriptoren in den loop des ty'ds

M Voyage liter. de denx Benedictins. Vol. I. p. 221, 102.
2) Historia Monasterii Viltariensis, cap. VIII. Da Gange, Glossarium s. v. Scriptorinm .
3) De eerste naam komt voor in een catalogus van S. Andre de Villenenve, bij

Avignon, van het jaar 1307 (Gottlieb. No. 415); de tweede in een boekenlijst van
't St. Columbanusklooster te Bobbio in Italic, vtrvaardigd in het jaar 1461. (Gottlieb.
No. 531).

4) Appendix ad Martene, de ant. Ecoles. rit. III p. 202. �Loca determinata ad
ejusmodi (sc. scribendij opus seorsum a conventu, tarnen intra claustrum praeparanda
sunt, ubi sine perturbatione et strepitu scriptores operi suo quietius intendere possint ;
ibi sedentcs et operantes silentium diligenter servare debent Nemo ad eos
intrare debet excepto abbate, priore et subpriore et armario.

5j Caput XXXIII: �Si debeant monachi aliquid proprium habere".
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toe- of afnam, Stegen of daalden ook de kosten voor den aankoop
van schryfbelioeften besteed. Dat daarvoor soms zeer aanzienlyke
sonunen benoodigd waren, mag blykon uit het feit, dat b. v. in de
abdij Reichenau onder het bestuur van abt Krlebaldns (823-838)
een veertigtal Codices vervaardigd werden l); dat in de abdij Glas-
tonbtiry omstreeks het jaar 1300, onder het bestuur van een enkelen abt,
58 nieuwe boekdeclen werden voltooid 2j, tenvyl abt Wethamstede te
St. Albans t| 1440) aan meer dan SO boeken de laatste handlegde3).

Dit wordt nog duidelijker als men bedenkt, dat een deel van het
schrijfmateriaal, n. 1. bet perkament, zeer duur was4), zooduursoms,
dat meu - - dikwijls tot groote schade voor de weteuschap - - om
kosten te sparen vry vaak zijn toevlucht nam tot het afkrabben en

schoonruaken van reeds eenmaal beschreven perkament, om het ver-

volgens met nieuw schrift te bedekken (palimpsesten). Bij dien stand
van zaken behoeft het ons niet te verwondeien, dat de abten in

sommige kloosters bepaalde inkomsten aan het scriptorium toewezea,
of dat deze soms door leeken voor dit doel werden geschonken.

Zoo ontving het scriptorium van St. Edmundsbury, of beter nog,
de anitai-itis (praccentor) aldaar, twee watermolens, onder de uit-
drukkelijke voorwaarde, dat de opbren.yst moest dienen ..ad p<-na-

menum et hicauytiim praedicto conventui invenienda" 5) en 't klooster
te Ely in het jaar 1160 de inkomsten van twee kerken ..ad H1n-<n>

faciendos" (l). Zoo werden ook aan het kathedraal-kapittel van St.
Swithie te Winchester de tienden van eene pastorje ad lilros tmn-
scrilendos toegekend 7), en in een overzicht der inkomsten van de
abdij Eovesham wordt ook melding ^emaakt van de tienden van
Beningworthe, welke tot de voordeelen van het prioraat behoorden,
met de uitdrukkelijke bepaling, dat ze dienen moesten adpergameimm

et exliibitiom-m scriptorum pro r/bris scribendis a) Tevens ontving de
praecentor in z\jne kwaliteit van armarius, van twee landeryen eene

') Becker, Catalogi Biblioth. Antiqui, Bonnae. 1885, No. 8.
2) Wharton, History af thc English Poetry. Vol. J. Diseert. II. 3) \Vbavton, 1. c.
') Toen Mag. Hugo te Edmundsbury omstreeks 1120 een grooten bijbel op perkament

schreef en met miniaturen versierde, zag lüj zieh verflicht 't perkament uit Schotland
te laten komen, daar er iii Engeland niet meer te vindeü vas. Zie Monasticon
An^lican. ed. Cugdale. Vol. I, p. 300.

\lonasticon Anglican. Vol. I. p. 299.
1 
i An Account of the Scriptoria. etc. Librarian, III. p. 37.

') An Account of the Scriptoria, etc. Librarian. 111. p. 37.
") Monasticon Anglican. ed. Dugdale, I. p. 147.
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bepaalde som g-elds en van een derde akker de tienden, waarvoor hü
verplicht was ..inrenire incanstum Omnibus scriptoribus monasterii,
et pergamenum ad brevia, et colores ad illuminandum, >"/ mces-
saria ad ligandum libros et necessaria adorgana." ') Ook bestaat er
nog eene oorkonde van het Benedictyner klooster S. Trinitu te
Vendüme, met een, in dit opzicht zeer merkwaardigen inhoud. Zij werd
indertyd door Mabillou bekend gemaakt. In 't genoemde klooster bc-
stond de gevvoonte, dat de kelderwaarder (Cellarhis) gemeenschappelijk
met den Camerarius het inbinden der boeken moest beköstigen. Op
zekeren tyd rees er echter twist tusschen beide beambten over de

vraag, lioeveel ieder hunner gehouden was daartoe bij te drageu.
wat ten gevolge had, dat zoowel de een als de ander nalatig bleef
in het doen van betalingen, zoodat, tot groote schade voor de klooster-

bibliotheek, het afschryven en inbinden der boeken geheel werd
gestaakt. Om aan een en ander een einde te maken, bepaalde de

abt Robert in het jaar 1156, dat de priors van de verschallende

kloosters, welke tot het kerspel Vendüme behoorden, eene jaarlijksche
bijdrage aan den armarius moesten opbrengen. En opdat daarover

niet nogmaals twisten zouden ontstaan, worden in de oorkonde met

taam en toenaam de gesuchten opgesomd, die eene bijdrage moesten

leveren - - slechts twee werden daarvan vrijgexteld - terwijl tevens
nauwkeurig werd vastgesteld op welk bedrag aan baar geld o t'

koren elk werd aangeslagen. -)

Zooais reeds werd opgemerkt, ontvingen de afschryvers sums ook
zekere inkomsten van leeken. Willem, graaf van Nevers en Auxerre
b.v. voorzag la grande Chartreuse met perkament om op teschrijven
en met koehuiden voor 't inbinden der boeken3); en een aanzienlijk
ridder uit Xormandie, die belang stelde in boeken, stond aan abt
Paulin en St. Albans twee derden van de tienden van een zijnei-
bezittingen af met de bepaling, dat het geld moest dienen voor de
vervaardiging van de liturgische boeken bestemd voor de kerk4).

!i Monasticon, I, p. 147.
2) Annales Ordiuis S. Bcnedicti, Tom. VI p. 726. Eeoe dertrelijkc oorkonde, be-

Ireffende het klooster Corbei, uitgevaardigd door l'aus Alexander III (,??) deck
"1'Achery mede (Notice ad Guiberti Abbatis Opera, p. 598); deze is overgenomen
door Ziegelbauer (Hist. rei lit. Ord Bened. Tom. I. P. I. p. 47l).

3| Histoire litt, de la France. Tom. IX. p. 120.
4) Matthaei Paris, vitae XXIII Abbatum, achter zijne Historia gedrukt in Watz

uitgave, p. 1003.
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Van zyn kant meende onze abt deze vrygevigheid te raoeten beant-
woorden door verschilfende geschenken aan de kapel van den ridder.

Het aaokoopen van de schrijtbehoeften zelve behoorde gewoonlijk
tot de plichten van den Cameraar of van den Kelderwaarder van

het klooster'). Deze droeg ze af aan den armarius, die ze onder de
schryvers moest verdeelen, geheel naar zy'n eigen goeddunken2).

Welke gereedschappen de middeleeuueche copi'istea alzoo by bannen
arbeid gebruikten, leeren ons de Statuten der Karthuizers, ofschoon
men daarby in het oog dient te houden, dat de raonniken van deze
orde zieh niet bepaald toegelegd hebben op de vervaardiging van
kalligraphische proukstukken. �Habet et i am (incola cdlae)" zou
luidt de desbetreffende paragraaf, �ad scribendum v-ro scriptorium,
pennas. n-rfam. pumices duos, c-or)?/»""< <ln», scalpellum unum ad

i>t'iyiii»enti, nonaculas sive rasoria duo. punctorium unum,
<ui/nn, phtiiihuii/, nyittinn, postr.n n/l regulandum,

i."13( Dat raen eiders nog meer meende noodig te hebben,
blijkt uit de opsomraing van sehrijfbehoeften, die aanwezig dienden
te zijn in ..de kloostercel van een wereldsgezinden monnik", t. w.
Calamariwn *), atramentarium, pi'»nar, papirus, artafua*), stthis,

munctoriohim, cocleariohun, Kur/mlur ''), ndtiili duo rrl

') VVillielrni Constitutiones Hirsausienscs, lib. II. cap. 37. ap. Herrgott, Vetiis
disciplina monastica p. 527: (Camerarius) Armario etiatn pclles, cultros et colores et
(juaecumque ad libvos conficiendos sunt necessaria (dat). - Guidonis Disciplina
Farfensis, cap. 47, ap. Herrgott, 1. c. p. 116: Camerarius rlistribuat ad unum-
i|uemqne singula vagina eura cultello praeter scriptores qni duos habeant. -
Benardi Ordo Cluniacensis P. I cap. 5. ap Herrgott 1. c. p. 145 : Etnit (Camerarius)
Armario pergamenum.

*) Consuetudines veteres S. Victoris Paris ap. Martene, ile Antiq. Eccles. ritibus,
Append. Tom. III. p. 263: Omnibus auteru scribentibus in claustro sive bis quibus
injunßitur sivc his quibus conceditur, necessaria praebeat ad scribendum armariu;-
ut nullus pro voluntate sua hoc vel illud eligat, sed nee scriptoria, nee artavos, aec
cultellos, nee membranas, nee aliud quid(]uara, sed quod ille gecundum competentiam
operis declerit, unusquisque sine contradictione et contentione suscipiat. Dat ook de
kcldenvaarder dikwijls voor den aankoop ^an 't perkament zorgde, bewijzen de hier
en daar bcwaard gebleven rekeninsen van die ambtenaren, waarin gedurende het
laatste gedeelte der middeleeuwen dikwijls ook posten voor schrijf behoeften voorkomeo.

3) Hugonis statuta Carthusiensium cnp. 25 § 2.
4J Een pennenkoker. Hier mag even worden aangcstipt, dat de Hollandsche

pennen, �des plumes hollande'es", in de raiddeleeuwen beroemd waren. Men Het ze
hier eene bijzondere bewerking ondergaan, waardoor ze beter werden. Zie Lecoy de
la Marche, les Manuscrits et la Miniature, Paris (1884), p. 43.

^) lees : artuvus, een pennemes.
6) Fr. oreillers, kussentjcs, welke bij het schrijven onder de armen gelegd werden.
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rs, armilla, forpicukis, circinus '), scalpt-Uiis, lii/m/r, pluvnbetum,
pumt-x""}.

Dat ook de keuze der boeken, welke afgeschreven moesten worden
aan den abt of den prior van het klooster stond, zou men, gezien
de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, welke de kloosterlingen hem
verschuldigd waren, reeds kunnen vermoeden. ook al ontbraken
daarover uitdrukkelijke voorschriften 3). Maar het is niet aannemelyk,
dat hij van dit voorrecht altyd een onbeperkt gebruik heeftgemaakt.
Immers de armarius moest van ambtswege wel veel beter op de
hoogte zyn van hetgeen er in de kerk of in de librye ontbrak dan
de abt; en zoo zal er wel meestal met onderling overleg gewerkt
zijn. Toch spreekt het van zelf, dat deze stand van zaken van
grooten invioed was op hetgeen er in het scriptovium geschiedde:
van de kennis en de liefde tot de wetenschap van den abt hing het
af, of er in een klooster veel of weinig of misschien in 'tgeheel
niet geschreven werd. En zooals een abt, die de wetenschap lief
had veel goeds kon doen en zieh hoogst verdienstelyk kon maken
voor de kloosterlingen zelve en hunne bibliotheek - vooral wanneer
ook de armarius een man van goeden wille was - - zoo kon een

andere, die geen hart had voor kennis en wetenschap, onberekeubaar
veel schade doen, ook al liet zijn armarius niets te wenschen over.

Daar gewoonly'k meerdere') kloosterlingen in een en hetzelfde

') Een passer of boogtrekker. 2) Kerkhistor. Archicf. I, 1857, blz. 138.
3) Usus Ordinis Cisterciensis ap. Paris, Nomasticon Cisterc. P. J. cap. 115. De

cartis et libris faciendis et custodiendis provideat Abbas, cui (sei. Cantori) hanc curam
injungat. - Consuetudincs veteres Canonic. Rcgul. S. Vietoris Paris, cap XXI, ap.
Mortene, de antiq. Ecclcs. rit. III. p. 262. (Append.): Nullus autem (scriptorum)
praeter id quod sibi injunctum est, sine licentia abbatis scribere praesuraat. Nauwkeu-
riger nog zijn de voorschriften van Gilibert van Sempingham (Institutionea b Gilibcrti
et successorum ejus in institutione Ordinis Canonicor. de Sempingham. Capit. de
Canonicis et novitiis § 19 de Scriptoribus in Monast. Anglican. II p. 126.): Siquis
seripserit et alteri occulte demonstraverit, quod Priori et caeteris majoribns cclari
voluerit, in Capitulo culpam luat, et diebus septem in area Refectorii romedat, uno
contentus pulmento, et VI feria in pane et aqua, ei de ordine suo dcgradetur dimidii
anni spacio, vel res*ulari diseiplinae subjaceat. - Nullus de nostris praesumat Hbros
aliquos, vel etiam orationes, vel meditationes scribere vel scribi facere sine assensu

Prioris domus, vel scriptores conducere [et retinere in Ecclesiis Monialium. Quod si
aliquis contra hoc facere praesnmpserit, Ordinis vel potestatis suae, si Officialis fucrit,
periculo subjaceat: et flagello gravioris culpae reatum lu>u, et quod scriptum est ad
voluntatem Prioris domus, in commnnes usus domus cedat; etc. Vgl. ook Matthaci
Paris. Histor. Additam. p. 1295.

4) In 't Scriptorium der abdy St. Martin te Doornilc werkten onder abt Odo meestal
t\vaalf jüngelieden (Vgl. Herimanni lib. de Restauratione S. Martini Tornacens. ap.
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lokaal zaten te schryven was er natuurlijk toezicht noodig; stellig
ki m niemand dit beter uitoefenen dan de armarius, die den arbeid
leidde en er meestal ook zelfaan deelnam. Zooais bijna elke arbeid
in het klooster werd ook deze naar het schijnt veelal met een gebed
begonnen. Onder lief opschrift �Oratio in scriptorio" bleefonseen
kni-t en ongetwyfeld zeer oud gebed bewaard, dat, zooals uit den
inhoud blykt, by deze gelegenheid werd gebruikt. Het feit, datmen
het in ver«clieidene, in verschillende kloosters geschreven handschriften
gpvonden heeft, bewijst dat het algeraeen in gebruik was. Het luidt:
�Benedicere ili</it<.-ris, Dominc, hoc Scriptorium fmunJornm tiiuntn/ <-t
iniines halitantes in co, ut ijniiljuiil (li/c\ divinarum Scripturarum
ab eis Itrt/int vel scriptum fiierit, sensu capiant et opereperficiant." M

KI-n der eerste vereischten voor den goeden gang van het werk
in het scriptorium was natuurlyk. dat onnutgebabbel, alleen geschikt

om de schryvers af te leiden van liunne bezigheid, zooveel mogelijk
vermeden werd. In verschillende kloosterregels trachtte men dat dan
ook door bepaalde voorsdnlften te voorkomen. By de Cisterciencers

was het onvoorwaardelijk verboden 2); de Kartliuizers mochten onder

den arbeid wel onder elkander, maar niet met anderen spreken3) in

de abdij St. Victor te Parijs moest de armarius den schryver, tot

wien iets gezegd moest worden dat geen uitstel leed. eerst naar de

spreekkamer brengen, als men 't hem ten minste niet door teekens
kon duidelijk maken.4)

IVAchery Spicilegium, T. XII p. 443) en te Fulda klom dat getal onder 't bestunr
van abt Stuvm zclfs tot veertis (i(z Ziegelbauer, Ilistovia, T. 1. P. I. p. 4,83\. Ook
tc Uhschau waren onder abt Wilhelm steeds twaalf sclirijvers aan den arbeid, behalve
de buitenge-wonc. Zie C'hronicon Hiisaug. ad a. 1070 y>. 227 "

1) Het eerst werd het door D'Achery in ile noten op Guiberti Abb. Opp. p. C>14,
tut een �libro Sacramentorum nostri Corbeiensis Monasterii" gepubliceerd ; later vond
diinthner het in een codex van het stift Freising uit de lOe eeuw (Geschichte der
Lit. Anstalten in Baiern. I, S. 190, noot l,). Het körnt ook voor in het Sacramen-

tarinm Grezorianum (Muratori, Opere, T. XIII p. 862), cn werd door Moll aange-
troften in een JIs. van St. Marie te Utrecht, dat nu berust opdeUniv. Bibl. aldaar.
Het bevat o. m. sebeden »ante ostium templi, in cellario, in refectorio, in dormitorio,
in domo inhrmorum", etc. Zie Kcrkhist. Archief, III, 1862, blz. 44fl.

2) v. Instituta Capituli General. Ord. Cisterc. P. I. cap LXXXV1I apud Paris.
Xomast. Cistcrc. p. 272: In Omnibus scriptoriis ubicunque ex consuetudine Monachi
srribunt, silentium teneatur sicut in c-laustris.

;i v. Ilu^iinis Statuta Ord. Carthusiorum cap. 32: (.'um aliqui ex monaehis en;en-
daridis vel ligandis libris vcl alieui tali npcri mancipantur, ipsi quidem loquantur ad
inviccm : cum supcrvenientibus vcro nequaquam nisi priori pracsente seu juhente.

4> v Martene 1. l. Appcnd. T. 111 p. 262: Scribente«diligentersilentiumobservare
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Wanneer en hoelang racn zieh raet het schryven raoest bezig-
houden, dat waren vraagstukken, waaraan de Benedictynen gedurende
de eerste eeuwen van het bestaan hunner orde waarschijnlyk nog

niet gedacht hebben. Immers de H. Benedictus, die het atschrijven
zeker toch wel tot den handenarbeid zal gerekend hebben, heeft
van deze bezigheid in zyn orderegel m et geen woord gerept: dus
stond het in 't geheel niet vast, wanneer het geschieden inoest,
wanneer het nagelaten moest worden. Doch reeds in de tiende eeuw
körnen daarover hier en daar nadere bepalingen voor: de regel van
(hüdo voor de abdy Farfa in Italic veroorlooft den scriptoren op
mindere feestdagen te schrijven. verbiedt het daarentegen op Zondagen
en hoogtijden ') Toen in laterea tijd de boven reeds ter loops aan-
geroerde twist tusschen de Cluniacensers en Cisterciensers uitbrak.
schijnt ook deze kwestie ter sprake te zijn gekomen: de ongenoemde
schrijver van het gesprek tusschen een Cluniacenser en een Cister-
sienser ") roert ten minste ook deze zaak aan, en meldt dat de
volgelingen van den laatsten regel den scriptoren het schrijven ge-
heel verboden op tüden, wanneer de overige kloosterlingen Gods-
dienstige handelingen verrichtten, terwy'l de Cluniacensers het toe-
stonden ook op die tijden, mits de abt het vooraf bevolen had In
sommige kloosters, waar men zieh gedurende 't grootstft deel van de

week met andere bezigheden ophield, schijnt men 't zelfs bijzonder
verdienstelijk gevonden te hebben, wanneer een der kloosterlingen

den tijd, die hem van den Zon- of feestdag restte, aan het afschrijven
besteedde. 3j Doch tegen het einde der middeleeuwen ging men, uit

loutere winzucht dikwijls, in dit opzicht soms alle te perken te

debent, nee extra quoquain otiose vagari. Ncmo ad eos intrare debet, excepto abbato
et priore et subpriorc et armario. Quod si aliquid eis specialiter dicendum fuerit, quod
nee illis significari possit, nee ad tempus locutionis difterri, poterit armaiius usque in
locutorium regulariter educere eos, et illic breviter quod dicendum est intimare.

') V. Guidonis Disciplina Farfensis cap. XV. ap. Herrgott, Vetus disciplina monasticn
p. 99: In ipsis festiritatibus supradictis (sei. minoribus) scriptores possunt scribere, etiamsi
in cappis l'uerit cclebiata.

*) Dialogus inter Cluniacensem et Cisterciensem Monachum apud Martene et Durand.
Thesaurus Anecdot. T. Y. v. p. 1629, waar de (Jluniacenser zegt: Quod schbentes ad
opus Dei non veniunt, in hoc nequaquam regulae transgressores sunt, quia praecepto
Abbatis obediunt, waarop de Cistercienser antwoordt: Utrumque regnlae contrarium
est, et illa eorum obedientia, et illud Abbatis privilegium.

3) Achter »dat ander stuc van den Spiegel der maechden'', eens toebehoorende aan
het Ursula convent te Delft, thans aan de Maatschappij der Nederl. Letterk. tc Leiden
leest men : �dit boec is veel op heylige dagen gescreven."
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buiten. In verschilfende kloosters loch zag men er geen bezwaar
raeer in de scriptoren van alle andere bezigheden te ontheffen, enkel
cn alleen opdat zjj zieh geheel aan 't afschryven konden wyden.l)

De vraag, hoeveel tijd men dagelyks aan het afschryven moest
besteden, zal meestal afhankelyk geweest zijn van deze andere, hoe
de abt of prior van het klooster de zaak beschouwde. Dat nu de
middeleeuwsche scriptoren over het algemeen een nuttigen arbeid
verriebt hebbeo, zal stellig niemand onzer entkeimen; maar zy zelve
zouden met die qualificatie niet geheel tevreden geweest zy'n. Immers
zy beschouwden het afschry ven, of moesten het althans beschouwen,
als een vroom werk, eene daad van de hoogste godsvrucht.2)

�Scriptori pro pocna dantur celi^-tin r<</n<r
stond er boven het scriptorium te Citeaux, en in een catalogus uit
de twaalfde eeuw leest men reeds: �L/bros atttrm opurtet seinen ,"
</ scribere <'f n/ir/rre <-t mclionn-r <"( nt-mirr rf <nin»t<irr <-um istis,
<in«i i-it<i «Hiniinn sj</Y/7<f//Hm hominnm sine librisnichil est" 8) De
beroemde Gerson schreef eene verhandeling, waarin hy uitvoerig
betoogde, dat de mensch, die goede bocken afschreef, eene plaat.s
won in de rij der apostelen en getuigen van Gods waarheid; hij
behoorde tot de grootste weldoeners der Christenheid, en moest daarom
volgaarne, ook op zon- en heilige dagen de schrijfsüft voeren.4)

') Een merkwaardig vuorbceld hiervan levert de vollende meJedeeling aan het
slot van een codex bij Braun, Notitia de Codicibus Mss. in Bibliotheea Monasterii S.
S. Udalricum et Afram Angustac cxtantibus T. III j>. 101. luidende: A. 1494 e.\

voluiitatc dom. Abbatis Jo. de Oililingjen hujus monastcrii (S. S. Udalrici et Afrae)
ac totius conventus excmpti sunt a choro et aliis laboribus comrminibus dun frntres
convcntualcs vidclicet Leonlninlus W;\2«cr alias \Vuv6tlin nptiraus et egregius scriptov
diversarum scripturaruro et Fr. ßaltbiisur Krumer tilius linjus rivitatis de fjenere tex-
torum honestorum ex intencione, flt scriberent duo pgalteria pro choroquod voluntaric
et obcdieuter onus susceperunt fperantcs se recepturos magnam mercedem, etc. t Zal
niemand verv-onderen dat onder zulke omstandighcden geheele rcekfeo van bocken
door e'e'n schrijver konden vollooid worden, zooals b. v door «renoeraden Lconh. Wagner.
II'"' minder men zieh in de kloosters om de verplichte armoede bckommcrde, hoe meer
de scriptoren afdaalden tut loonschrijvers.

2) Moll, Kerkgeechiedenis v. Nederland voor de Hcrvorming, II. 2, blz. 320.
a) Gottlieb, No. 124. ') (ierson, Opera omniu, cd. Du Pin, II, p. 693, SS.

Merkwaardig is ook deze plaats uit den oudeten regcl der Karthnirers: �Libros quippc,
t:Liii|iiam scmpiternum animarum nostranim cibum, eautissime oustodiri et stucliosisisme
volumus fieri. Quot enim libros scribimvs, tot nobis veritatis praecones faeerc videmur,
spciautcs a Domino mercedem pro omnibns qui per eos vel ab errore correcti
fuerint, vel in catholica veritate profecerint, pro cunctis etiam qui vcl de suis peccatis
et vitiis compunrti, vel ad deaiderium fuerint patriac coelestis acccnsi." V. Consuetn-
dincs domni Guigonis, prioris Carthnsiae, rap. XXVII.
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Dat ook monniken, die de kunst van schrjjven uitstekend verstünden,
wel eens een afkeer kregen van het eentonige werk, bewyzen de
maatregelen die soms genomen werden om hen daartoe te dwingen.
Zoo bepaalden o. a. de Statuten der Kartlmizers: vQni scribere
ifdt et potest, si noliter/t, a vino abstinent «rlitrio prioris", ') en
die van 't Windesheimsche klooster ontzeiden den onwillige eenvoudig

het middagmaal.2) En, eindigt ook menig haudschrift met een �Ex-
plicit"3) waaruit duidelijk de vrome zin en nederigheid van den
schryver spreekt,*) er zijn tientallen van andere, waar 't nD<-<> t/rutiasl"
't �Feliciter!" of het �Amen!* aan het einde ons nog de zucht van
verlichting doen hooren, die de schryver slaakte bij de voltooring
van zijn langwyligeu arbeid. Sommige afschryvers hebben :t ge-
waagd nog duidelyker uit te drukken, hoe verheugd zy waren als
eindelijk de laatste regel geschreven was: zoo scbryft een monnik

van 't klooster Corbie aan 't eind van eene verhandeling, die hij

afschreef: �Vriend lezer, houd awe vingers terug en hoed u iets
aan het schrift van deze bladzijden te veranderen. Want wie de

kalligraphie niet beoefent, weet niet hoeveel moeite \vij ons moeten
geven. Zoo zoet als de haven is voor den zeevaarder, zoo zoet is

de laatste regel voor den schrjjver. Slechts drie vingers houden de

pen vast - - ruaar het geheele licliaam arbeidt." 5) Eeu andere kloos-
terbroeder, uit de abdij Saint-Aignan te Orleans, roeptuit: �Letop
uwe vingers. Zet ze niet op myn scbrift! Gij weet niet wat schrijven
is! Het is een ontzettende arbeid. Het buigt u den rüg, verduistert
uwe oogen, brengt uw niaag in de war en breekt u de ribben. Bid

dan, o rnijn broeder, die dit boek leest, bid dan voor den armeu
Raoul, den dienaar Gods, die het met eigen band beeft geschreven
van het begin tot het einde in het klooster Saint-Aignan."

Het is wenschelijk nu nog eenige oogenblikken stil te staan bij
het laatste gedeelte van de taak des afschrijvers, het corrigeeren.
Men heeft reeds vroeger, en zecr terecht, opgemerkt, dat de klachten

') Xie Wattenbach, das Schriftwesen im M. A. S. 253.
2i Moll, Kcrkgeschiedenis van Ncilerl. vüür de Hcrvorming II, 2 blz. 321.
3) De tcrm ,explicit" is nog uit den tijj der boekro//en.
J) Als dit b. v. /Expleto libro, refcratur gratia Christo; nomen scriptoris non

pono, (juia ipsum laudare nolo."

s) Lecoy de la. Mavche, Les Manuscrita et la. Miniature, Nouv. ed p. 102.
') ibid. p. 122.
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over de onwetendheid en onnauwkeurigheid der afschryvers gedurende
de raiddeleeuwen, zoo in 't algemeen uitgebvacht, verre van veeht-
vaardig zijn. ]) Men wijt zoodoende n.l. aan de monniken, wat
i'iuoniyk grootendeels de schuld is van de vele broodschryvers, die,
sedert de tweede helft der veertiende eeuw, buiten de kloosters, het
.schrijven tot een kostwinning maakten. De geleerde, die boven-
bedoelde opmerking maakte, bepaalde er zieh toe, een aantal van
die broodschrijvers raet name aan te wyzen, maar vergat daarbij
op eene zaak te wijzen, die niet alleen van zeer veel belang is,
omdat zij de onwaarheid bewijst van de beschuldiging tegen de
monniken ingebracht, maar ook, omdat zij eene te weinig erkende
Verdienste der kloosters duidelijk in het licht stell: wij bedoelen de

invloed door de voorschriften in verschillende kloosterregels op de
vervaardiging van nauwkeurige afschriften uitgeoefend. Over het

geheel is de zorg, welke staat en kerk zieh daarvour gaven. van

vroegere dagteekening, dan men wel zou vermoeden. Weliswaar
Het men in de oudheid het verbeteren der handschriften, als eene

aangelegenheid van particulieren aardt geheel aan de grammatici

over, doch in de eerste eeuwen van onze jaartelling wezen verschil-

lende kerkvaders reeds op het groote belang, dat men had bij de

zorgvnldige correctie der vervaardigde afschriften; en weldra meenden

de bestuurders van het Oostersche keizerrijk de zaak wettelijk te

raoeten regelen, zooals uit eenige bepalingen van de Theodesiaanschen
C'oilex blijken kan. In een daarvan bevelen de keizers Valens en

Gratianus, dat er vier Grieksclie en tvvee LatijDsche antiquarii

moeten aangesteld worden by de keizerlyke bibliotheek in Byzantium,
welke zieh slechts m et de verzorging en verbetering van oudere
handschriften hadden bezig te houden.2) Eene soortgelijkebedoeling
had ook een besluit der keizers Theodosius en Yalentinianus, dat

de vast.stelling gelast van den waren tekst der werken van vroegere

rechtsgeleerden, door 't vergelyken der verschillende handschrifteu
onder elkander, om op deze wijze de daai'in voorkomende duister-
heden en tegen.strijdigheden op te helderen.3) Prankische vorsten

') V»l. Kbert, Zur Hnndschriftcnkundc, Bd. I S. 97. en Hugo, de prima scribcndi
origine, cd Protz, p. 499.

2) Cod. Tlieodos. Lib. XIV Tit IX. de studiis liberalib. Cap. II. T. V. p. 225 ed. Ritter.
s) v. Cod. Tlieodos. I,ib. I Tit. IV. de llesponsis Prudentum. T. II p 32 ed.

Gothofr. en daarbij de commentaar der uitlcggci'S, waarin mon de bedoelde uitsjirrtkeri
der kerkvadcrs vindt.
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vestigden hunne aandaeht meer op de geschritten benoodigd bij den
godsdienst en het onderwijs. Een capitulare schritt den kloosterlingen
voor, dat zij zieh van goedverbeterde psalmboeken e. d. moeten
voorzien, er bijvoegende dat men, wanneer men God op gepaste
wy'ze om iets bidden wil, men dit niet moet doen met behulp van
siecht geschreven boeken. Ook moest men de jeugd niet bederven
door haar onjuiste dingen te laten lezen en schryven, maar de
daarvoor bestemde boeken met alle zorgvuldigheid corrigeeren. ') Der-

gelyke voorschriften vindt inen ook in de verordeningen van Karel
den Groote en zn'ne opvolgers, welke soms woordelijk herhaald worden
in de besluiten van concilien uit dien tijd.2) In latere eeuwen hebben

de stichters of wetgevers van verschallende monnikenorden - - van
de Karthuizers, 3) de Cisterciensers en de Domimkanen - - zieh de
zorg voor het tot stand körnen van zuivere afschriften aaugetrokken.
door in hunne regels bepalingen op te nemen,4) waarin zij op

!) �Psalmos, notas, cantum compotum, grammaticam, per singnla monasteria vel
episcopia et libros catholicos bene habeant emcndatos: quia saepe dum bene aliquid
Deum rogare cupiunt, per mendosos libros, roale rogant. Et pueris vestris non
sinatis vel legendo vel scribendo corrurapere. Et si opus est| Evanseliura, Psaltcrium,
Missalem scribere, scribant cum omni diligentia. V. Capitularia collecta ab Angcsiso
lib. VI cap. 377. in Baluzii Capitul. Regum Francor. T. I p. 992.

3) v. Baluzii Capitul. T. 1. p. 714, 971.

3) Dat deze zieh vooral op het afschrijven moesten toeleggen, blijkt reeds uit de
woorden van Hugo, den stichter hunner orde : Hoc autem esse debet specialiter opus
tuum Kbris scribendis operam diligentcr impendas. Hoc siquidem specialc esse debet
opus Cartllusiensium inolusorum. V. Hugo de quadripartito cxcrcitio cap. 36 ap. Ducange
s. v. Scriptores. Een tijd lang hielden zij zieh getrouw aan het voorschrift: toen Gny>
graaf van Nevers, hun zilvcren vaatwerk aanbood, zeiden zij de voorkeur te geven
aan perkament (Milün, Antiquitez nationales, ou recueil de monuraents, T. V. p. 117. i

4) v. Statuta antiqua Carthusicnsium. P. I cap. I § 4-6: Libros quoquc veteris et
novi testamenti eosve cum quibus divina eelebrantur officia, sine Capituli consilionullns
emendare praesumat, nisicum exemplariis in Ordine Dostro emendatis, nisi judicio Prioris
et monachorum discvetorum errorum aliquis manifestus appareret. Hoc ipsum per omnia
dicimus de libris ecclcsiastieorum doctorutn. Porro si quac in praedictis libris mcndnsa
vel emendatione digna vidcantur, Priores provideant, quantum potuerint, ut ad iibros
qui correcii sunt in ordine, corrigantur. Vgl. ook Statuta nova Cailhusiensium P. I.
Cap. I § 2-4. Wat de Cisterciensers betreft, zie : Instituta Capituli generalis Ord.
Cisterc. de anno 1134 Cap. III ap. Paris, Nomast. Cisterciens. p. 247 : Missale, Epis-
tolare, Textns, Collectaneum, Graduale, Antiphonarium, Regula, Hymnarium, Calen-
darium ubique uniformiter habeantur. - Statutum Capit, gener. Ord. Cist. a. 1437 §
1. ap. Martene, Thesaur. Anecdotor. T. IV. p.1586: Cum in cantu ordinif,quigravi-
tntem et devotionem debet redolere, et per omnia Ordinis monasteria debet esse
uniformis, multae contingant dissonantiae et perturbationes, eo, quod nonnulli de
seminotis in libris nostris signatis plenas faciant notas, ceteris medias notas de semi-
notis facientibus ; proinde praesens Capitulnm generale ad instar quorundam aliarum
religionum quae suos qno ad hoc libros laudabiliter correxisse. et de ipsis seminotis

4
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letterlyke overeensteroming van de eene tekst met de andere, eu de
juistheid der noten, vooral van kerkboeken, aandringen. En dat
liunne voorschriften niet zonder uitwerking gebleven zyn, bewyst
het feit, dat in menig explicit naast den naam van den afscbrijver
ook die van den corrector voorkomt. ')

In vele kloosters schijnt men het nazien en verbeteren der ge-
maakte afschriften gelieel aan den armarius overgelaten te hebben.2)
In de reeds zoo dik\vijls aangeliaaldc Consuetudines veteres van de

abdij St. Victor te Parijs, leest men ten minste: �Libri

iil rst /jit/ cot/d/e ad mnnum luibcnä'i sunt sivc («l /<"//'"/"/"/«

ll/l ("(llltllllilinil ill 10CO Cl>lil(irf, llfi i ,1'jnnii >lil/ xt< llt, ul)i

iin-i'ssits onuiiiini frtitniHt. rssc potrxt: gnos praetipue urmarius ilili-
1/1 nt, r 1,1,1 nilitfi' liiert 11 /miii'iin-i', i»' /rn/rrs in rniiilininj ofjirio

<;-r/i'xi<H' S/ff m /rt/i'iitld sirt' ilt fitutiiinln ii/K/Wnl imiii'ilinii tltllin

dicuntur notas fccisse, ne de cetero in cantu Ordinis tules dissonantiac et perturbationcs

contin^ant, volens salubriter providere statuit ordinat et definit, quod in omnibus
monasteriis utriusqne sexus libri quoad dictas seminotas corripantur, et de ipsis semi
notis plenae notae fiant, districte praecipiens et mandans omnibus ordinis priovibus et
rantoribus. priorissis et cantricibus, sub poena dcpositionis ab ipsorum officiis, qnam
incurrant ipso faoto, si neglipentes in praemissis extiterint, quatcnus hujnsmodi faciant
correctii.mem infra festum Pascliae futurum, provideantquc diligenter, quod de eetero
plenae notae fiant ex serainotis dictis Wat cindclijk de Domioicanen aangaat,
Vgl. Acta Capit. gener. Florentiae celcbrati a. 1275. cap. 23 ap. Mavtene 1. 1. p.
1717 - 171?"- Qnimnq'ne scripserunt UMJHC hodie aliquid de officio, non dcnt ad tran-
sci-ibendum aliis, quousque corrccta fuerint diligenter ea quae scripserunt ad cxem-
jilaria quae sunt Parisiis, et quicunque a modo seribunt non utantur illis srriptis,
quousque per fratres diligenter correcta fuerint pcripta illa. Non credatur particula-
ribus correctionibus quas qnidam dicuntur portasse in qnaternis et cedulis. Ook de
Synoden van afzonderlijke kersptlen maakten hieromtrent soms bepalingen : men zie
b.v. de Statuta Synodalia Lodorensia van 1239 bij Wilkins Concilia Magnac Britan-
niae T. II p. 668: Omnes autem ecclesiac libros habeant cmcndatos, etc.

J) Verschillende voorbeclden daarvan zijn door de uitleggers van de bovenbesprokcn
"wet van de keizcvs Theodosius en Valonünianug bijeengezameld. Een ander voor-
beeld vindt men bij Marnier (Bibl. Cluniacens. p. 1645), hoewel daar de afschrijver
en de corrector een en dezelfde persoon zijn . OnJer ecn Bijbelhande^hrift te Clugny
stond nl. � Ilunc librum scripsit quidam frater Cluniacensis, antea vero Treverensis,
Albertus nomine, praecepto et impensis dorn. Pontii ven, Abbatis, Petro quoqne tunc
temporis Armario necessaria quoque secundum officium suum cum paudin studioque
subministrante. Pater autem praedicti fratris Andreas nomine cum ipso Cluniacura
venit. et ambo, srilicet pater et filius, sancto Spiritu cooperante, et corda illorum
illustrante, abbate S. Patre Hugone habitum Ueligionis susceperunt Sed pater
jamjam in C'luniacum obiit cum Domino. Pracdictus autem frator adjunctosibi quodam
fratre rcligioso Opizone nominc librum hunc auctoritate aliorum librorum cum magna
diligentia emendatum bis ex integro perlegit, bisque correxit", etc.

2) Vogel heeft blijkbaur vergeten hierop de aandacht te vestigcn.
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inveniant." ') En in de Statuten der Premonstratensers heet het:
�Ad armarium libris custodirc prrthict <-t, si sciverit, emendare."')

Dat men in de kloosters niet voor Biets een hoogen pvijs stelde op het
bezit van flinke, geoefende scriptoren, epreekt wel liaast van zelf.
Afgezien van het feit, dat zulke scriptoren door hunne letterkundige en
arüstieke bekwaaraheden zeer veel bijdroegen om het kloostcr in de wereld
beroemd te maken, wat weer ten gevolge had dat de oversten vaker in
aanraking kwamen inet kerkeljjke en wereldlijke personen van aanzien
en invloed, waaruit weder andere voordeelen konden voortvloeien, had
het klooster toch ook stoffelyke voordeelen van hunne werkzaamheid.
Tn de eerste plaats was de voortdurende vermeerdering van de klooster-
boekerij een zaak van onmiskenbaar belang, 3) in zooverro tenminste
de zin voor kennis en wetenschap het klooster niet geheel ontvlucht

was. Ten andere was ook het afschryven eene bron van inkomsten,
waardoor het klooster dikwijls in staat was, zijne roerende of onroerende

bezittingen te vermeerderen. 4j Het behoeft ODS dus niet te verwon-

') V. Martcne, de antiq. Eccles. ritib T. III Appond. p. 263. Op de aanpre-
hanlde plaats volgt o. m ,Ncmo alius praeter armarium sivc in his sive in aliis
quibuslibet Hbvis et demere vel addcre vel miUare quidquam praesumat nisi ci
specialiter conces-sum fucrit et iniunctiim " TVat men als »libri communes" beschoinvde
blijkt het best uit een anderen klonstenegel: �Item ad ipsum (armarium) pcrtinct
providere, quod in aliquo loco silentii et apto sit aliquis pulpitus majrnus, vcl plures,
in quibus ligentnr aliqui libri bene lepribiles, quibiis frequentius fraties indigent cum
liabentur, ut est Biblia frl°ssata, Biblia sine pflossa, Summae de casibus, et de vitiis et

virtutibus, et de quaestionibns, Concordantiaej Interprctationes, Decreta, Decretales,
Disputationes morales, Sermones varii de festis, de dominicis per totum annum, Histo-
riae, Sententiae, Chronica, Passiones et Legenda Sanctorum. Hi.^toria eccletiaptica et

similia malta"... Instructio ofrioinrum ordinis Beatae Marine de Mercede Redemptionis
Captivorum, p. 42. (Franklin, II. 351).

2) Statuta ordinis Premonstratensis, 1503. distinct. II cap. VII. Vgl. Franklin, les
anciennes Bibl. de Paris, I p. 320.

3) V. Statuta nigri ordinis de a. 1249. ap. Matthaeum Paris. Additamenta p. 1293 :
Pinculi sine licentia Praelati sui Hbrum magnnm vcl parvum non scribant nee illu-
mincnt, nisi in usum monasterii convertendum.

4) V. Pez, Anecdot. T. VI P. T. p. 23? n. 2. p. 409. n. 4. Zoo schreefeens
Udalrich, een monnik van Benedictbeucrn, eene liturgie, die in het jaar 1074, ten
behoeve van het klooster verkocht werd voor een wijnbcrg (Zie de koopacte bij Meichelbeck,
Chronicon Benedictoburan. T. I. p. 77) en twee broeders, Warmunt cn Engelmar
van Perga gaven het klooster te Baumbure voor een missaal een deel van hnnnc

goedcren, bestsande in weiden en boschgrond (v. Codex Tradition um Monasterii Baum-
burgens, in Monnmenta Boica, Vol. III. p. 6. en vpl. Gtlnthner, Geschichte der
literar Anstalten in Bai«rn. Th. I. S. 193) NOR in 1562 kochten de kcrkmoestercn
te Zutphen van den �pater" van het vrouwenconvcnt I.Tsendoorn aldaareen �geschrcven,
schoen missael" - dat nog aanwezig is, �dair hij lijfgclt voir hebn sal iairlix op
lichtmisse". Zie Rekening van H. Berner, 1562, fol. 126 verso (Archief St. Walburg.).
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deren, dat de kloosteroversten aan zulke kloosterbroeders meermalen
liuiine erkentelykheid toonden en hen met onderscheidingbehandelden.
Ea dat dit werkelijk het geval was, bevestigen zoowel byzondere
voorvallen als bepaalde verordeningen, die hier endaarvoorkwamen.
Verliet zoo'n broeder het klooster, hetzy met de bedoeling in een
ander over te gaan, hetzy om te dingen naar den rang van abt in
een ander, dan kreeg hy soms van de kloosteroversten een getuig-
schrift mede, waarin, naast zijne andere goede eigenschappen, ook
zijn vlyt, en zyne door oefening verworven vaardigheid in het af-
schrijven en de kalligraphie, geprezen werden. ') Stierf hij, dan
bleef zy'n aandenken onder zijne medebroeders door eene jaarlü'ks
gevierde mis bewaard, zoodat hem, in plaats van het aardsche loon.

dat meu hem volgens de voorscbi'iften niet geven mocht, ten minstf
toch een geestely'ke belooning ten deel viel, die hij ook in den dood
uog behield. 2)

Uit al hetgeen hierboven gezegd is blijkt ten duidelykste, dat de

stichters en wetgevers der verschillende monnikenorden, hetzy door

l) In Hearne's uitfravc van Domerham's Geschiedenisder Abdij Glastonbure (Append.
T. l p. LVII) vindt men een brief uit bct jaar 1489, dnor abt Johan te Westminster
Bericht aan den Prior van het Cluniaccnserklooster Wenlock, waarin hij dezen een
zijner kloosterbroeders, Edv. Botiller, aanbeveelt, die besloten had naar 't klooster
Wenlock te verheizen. Daarin heet het'" �The same Edward hath competent leavairn;

and understondyng, and can syng both playn soüfr and prikked son£, and (is) also a
faire writter, a rlori»her and maker of Capital lettcrs." Een soortgelijke getuigenisfraf
de prior van 't convent S. Swithcn in Winchester reeds twee eeuwcn vroeger uan
een broeder, die dong naar den post van abt in 't klooster Hyde : �Est enim frater
noster in ^Insaii'la sacra pagina bene callens, in scriptura (in bet afschrijvcti) pcritus,
in capitalibiis literis appingendis bonus artifex, in regula S. Benedicti instriictissiraus,
psallendi doctisf-imus, etc". V. Refiistium Prioratus S. Swithin Winton.ap. Warton.
History of the English Poetry T. I. p. 445 - 446 Not. f. In 1521 ontbood Johannes
van Leerdam, prior superior van Windesheim, een zekeren Andreas Diepenheim uit
het klooster Albergen naar Windesheim »ad iiistvuendos ibidem iuvenes in arte illu-
minatoria'1. Acquoy, Windesheim, I, blz. 220.

2; Chronicon Cluniacense ap. Marrier. Bibl. Cluniac. p. 1645: Hugo I. Abbas
Cluniacensis fratri Duranno monacho, qni plurimum laboravit in scribendo libros ad
officium Ecclesiae pertinentes, pro laboribas concessit duplex officium, scilicct ut fitt
pro eo in duplo, ubi caeteri Religiosi habent simplex tantum. Onder de gevroonten
van het kloostcr Alyra vnnd Martcnc ook 't volgende voorschrift :Tone (sei. post Iccti-
onem ex Regula, antcquam libri distribuerentur) pronuntietur a C?antore Missa de
Spiritn Sancto, et alia pro fideiibiis, quae debentur illis qui libros fecerint et dederint
isti Abbatiac. En in een Rituaal van 't klooster Bec : �ut praesidcns absolvat omnes
tarn vivos quam defunctos, qui circa libros laboraverunt, seu scripscrunt vel dedcvuiu.
V. Martcnc, de antiq. Monachor, ritibus lib. III. cap XI § 9. en § 10, p. 115.
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bepaalde voorschriften, ') hetzy door 't overnemen van instellingen
en gebruiken by anderen reeds gewoon, veel hebben bygedragen om
het afschryven van boeken algeraeen te maken. Verschillende oor-
zaken, als daar zijn: de voortdurende afneming van den lust voor
wetenschappelijke en artistieke bezigheid, de toenemende wereldzin
der kloosterlingen, de alle perken te buiteu gaande hebzucht by
sommigen, trokken de monniken langzamerhaud af van hunne oude
bezigbeid, of gaf aan deze ten minste een geheel ander karakter.
zoodat hunne kuost in vervral geraakte en ontaardde in eene werk-
tuiglijke en vluchtige loonschrijverij. Verdeeld tusscben laonniken en
leeken bereikte dit bedrijf in de vijftiende eeuw zijn toppunt van
bloei, doch ging, dank zy de opkomst der boekdrukkunst, spoedig
te niet.

Tegelijkertijd zal 't ook duidelyk geworden zijn, hoeveel de arma-
rius, als bestuurder van het scnptorium, ") doen kon voor de ver-

vaardiging van sierlijke eu nauwkeurige afschriften, vooral wanneer
hjj begaafd was met een kunstenaarsnatuur en wetenschappelijken
zin, en daarnei'ens nog wat over had voor den voortdurenden aanwas

der kloosterboekerij.

:?. De Armarius als bestuurder der Boekerij.

De werkzaamheden, die de armarius in zijne hoedanigheid van
bewaarder der boeken te verrichten had, hadden 6f betrekking op
'trangschikken, plaatsen, verzorgen en catalogiseeren van de boeken
of wel op het uitleenen ervan aan de andere kloosterbroeders, dat
raeestal volgens bepaalde voorschriften moest geschieden. Wat de
rangschikking en plaatsing aangaat, schynt men hem over het algemeen
de vrijheid gelaten te hebben geheel naar eigen inzichten te handelen.
En het zou ook verkeerd geweest zijn hem daarby aan bepaalde
voorschriften te binden, daar hij natuurlijk altijd rekening moest
houden met plaatselijke toestanden, als de beschikbare ruimte, de

') Capit. Gener. Ord. Benedict. Provinc. Cantuariens. a. 1277 ap. Warton, 1. l.
Dissert. II: Abbates monachos suos claustrales, loco operis hianualis, secnndum
habilitatcm suam caetcris occupationibus deputent: in studendo, libros scribendo,
corrigendo, illnminando, ligando.

2) Consuetudincs veteres Abbat. S. Vict. Paris, apud Martene de antiq Eccles
ritib. T. III. Append. p. 262 �Omnes scripturac quac in ecclesia, sive intus, sive
foris fiunt, ad eius (armarii) officium pertinent". BernarJi ürdo Cluniacens. cap.
XIV ap. Herrgott, Vetus disciplina monastica, pag. 161 : Totins scriptnrae, quae in
ecclesia fit, et omnium scriptorum Magister et Provisor est Armarius.
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grootte der kästen of pulmten, e. d. Desuiettegenstaande vindt
men in de Statuten van sommige kloosters het een en ander, dat in
dit opzicht van belang is. Zoo bepaalden de Consuetudines vd<T<-s
der abdy St. Victor te Parys, dat de muurkast, waarin de boeken ge-
borgen werden, met hout inoest betimmerd worden, opdat de vochtigheid
der wanden de boekeu niet deed vlekken of op andere wyze bedierf.
en tevens, dat de käst in horizontale en verticale richting in vakken
inoest verdeeld worden, opdat de boeken niet in wanorde geraakten
of elkander beschadigden. ') Overeenkomstige bepalingen vond men
ook elders. ~) In enkele kloosters schijnt men reeds in de middel-
eeuwen de bocken, die over een zelfde vak van wetenschap handelden.

in een zelfde afdeeling van de boekenkast of den lessenaar bijeen-
gebracht te hebben. 3) En het is niet onwaarschtjnlijk, dat er in al
zulke dingen meer gelijkheid van doen en laten heeft geheerscht

dan wy kunnen nagaan. De traditie toch raaakte vele dingen algemeen,

die aanvankelijk door zeer toevallige orastandigheden waren veroorzaakt.

Eene zekere gelykheid moe.st b.v. wel voortvloeien uit de rangorde

der verselullende wetenschappen, die gedurende de middeleeuwen over

"t geheel dezelfde gebleven is? en eerst in den nieuweren tyd eene
groote veranderiag onderging, doordieu de theologie den voorrang aan

andere weteuschappen moest afstaan. Edoch.... \vij zouden over

veel, wat de plaatsing en rangschikking der boeken aangaat, beter
ingelicht zijn, wanneer wy met zekerheid wisten, welke van de nog
voorhandeu catalogi van kloosterbibliotheken uit de middeleeuwen

nauwkeurig de orde aangaven, in welke de boeken in de bibliotheek

') v. Martene de antiq. eccles. ritibus, T. III Append. p. 262. Ipsum autera armarium
intrinsecus ligno vcstitum esse debet, ne hunoor parietum mcnbranas rnbigine aliqua
sive liumcctationc inficiat: in quo ctiam diveri-i ordines seorsim distincti et convetiienter
coaptati esse dcbent, in quibus libri separatim collocari possint et distingni abinvicem,
ne nimia comprcssio ipsis libris nocear.

2) Instvuctio officiovam ovd. B. Mariae de Mcrcedc Redempt. Captivorum. p. 42.
Ofricium librarie est haberc curam, ut potest, quod habeatur bonus locus et securus
et bene aiitus contra pluviam et intempcriem et copiam habens boni aeris, pro libiis
eustodiendis (Franklin, les unciennes bibl. de Paris. II p. 351.)

3) Constitutioncs van Freising, aangoh. bij Gottlieb, S. 303; Habeat (armarius)
registrum omnium librorum ordioatum sccundum facultates et auctores, reponntque
eox separatim et unlinate Instructiones frutr. discalceat. congreg. S. Eline
<>Til. Beat. Virg. Mariae de Monte Carmelo, Home Ifigä, bij Franklin, II, 311;
Libros cnjnscumque scientiae disrinctis receptaculis ita disponat, ut facile inveniri
possint.
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zelve opgesteld waren. ') Zooveel is zeker, dat eene zuiver alphabetische
rangschikking der boeken, 't zy naar de schrijvers, 't zij naar de
titels, in de middeleeuwen weinig in trek was. Zelts in de catalogi
is de alphabetische volgorde zeldzaam; en waar zij nog voorkomt,
dient zy dikwijls als alphabetische index op een naar de verschillende
vakken ingedeelden catalogus. Ook rangschikking der boeken naar
hun formaat schijut zelden of nooit voorgekoraen te zijn. Immers
de groote meerderheid der middeleeuwsche Codices waren van een
formaat, n.l. in folio, en daar ze, vooral in lateren tyd, nieestal op pulmten
lagen, deed het formaat weinig ter zake. Waar men plaats te kort
kwam, legde men, op de lectrijn naast een boek in folio wel eens twee
kwartijnen boven elkander, wat weinig bezwaar opleverde, aangezien
in dat geval het bovenste boek werkelijk aan den ketting hing.2)

Wat de verzorging der boeken aangaat schrijvea üe consuetudines
veieres der abdij St. Victor voor, dat de armarius ze eik jaar ten
minste twee of driemaal moest uitleggen om ze te luchteu, en ze
tevens nauwkeurig moest nazien, opdat zij niet door wormen of ander
bederf werden aangetast. 3) Dergelyke voorschriften kwamen ook

eiders voor. 4) Soms wordt er bijgevoegd, dat hij geregeld ook het
stof uit de boeken moest kloppen en de bibliotheek schoonhouden

en uitvegen. 5) Maar behalve dat, was hij 't ook alweer, die de

') Zeker wetcn wij. dat de catalogus van de Bibliotheek van S. Emmeram uit 1347
(Gottlieb No. 171), cn die ran de Dombibliotheek te Toledo (1455) züo bewerkt
waren. (Gottlieb No. 751).

2) Merkwaardig is in dit opzicht eenc plaats in Rieh, de Fournivals Biblionomie,
aangeh. bij Deslisle, Cabin. des Mss. T. II p. 521: super singulas tabularum
modo plura modo pauciorn. volumina disponuntur, spcundnm quod, exigenübus eorutn
quantitatibus, se sibi lateraliter patiuntcr adiungi. Quorum etiam proportione pensata,
eadcm modo singulariter occupant locum unum, modo bina, videlicet minus plerumque
majori superpositum.

3) Armarius omnes libros. . . . per singulos annos ad minus bis exponere et recen--
sere, et ne in eis aliquid vel tinea vel corruptela qualibet infectum vel exesum sit
diligenter considerare.

4) Constitutiones fratrum Eremitarum discalceat congreg.' Gall. cap. XI art. l.
p. 10^: , Bibliothcca . . cujus etiam cura committatur alicui fratri,qui libros a pulvere,
tinea et humiditate conservet", (Bij Franklin, les anc. Bibl. de Paris, II p. 302.)

5) Conslitutiones fratr. Celestinorum prov. franeo-Gallic. pars XII, Hb. II p. 88:
Ad bibliothecarium pertinct.... bibliothecam mtinilum et compositam tenere, ex libros
subinde pulrcrem exc-utere et cavere ne aliijuo eventu quomodolibet corrumpantur.
(apud eundem II, 94). - Instructiones fratum discalceat. congreg. S Eliae crd. B.
Virg. War. de Monte Carmelo. Romae 1635: Bibliothecarius munditalem curet;
pulverem arancarum telns abstergat; tiuearum et murium remcdia provideat. Moveat
aliquando Ubros qui raro solcnt aperiri (apud eundem II, p. 312).
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bescbadigde bocken moest herstellen, of daarop tenminste moest
toezien, want, al wordt dit meestal slechts terloops aangestipt, ook
het boekbindon behoorde tot zyne taak. En kon lüj zelf' t misschien
niet, dan moest h\j tocb het oog houden op de broeders, die er zieh
mede bezighielden. ') Kloosterlingen, die de pen en 't penseel even
goed wisten te haateeren als 't boekbindersgereedschap, waren in
de middeleeuwen niet zeldzaam. Zoo moet een Engeische Benedictijner
in 't klooster Hyde bij Winchester omstreeks het jaar 1176 afschriften
vervaardigd hebben van Terentius, Boethius, Suetonius en Claudianus,
welke hij eigenhändig met 'fraaie initialen versierde, bond en van
metalen beslag voorzag. Trouwens, uit ons hoofdstuk over de Librye
te Zutphen bljjkt, dat ook Arnold van Nijmegen, librarius van het
fraterhuis te Doesburg, die Latijnsche verzen ̂ chreef, zieh ook op
de kunst van boekbinden verstond.

Een der ineest belangrijke werkzaamheden, welke den armarius
ten taak gesteld waren 2) was het catalogiseeren van de aan zijne

zorgen toevertrouwde boekenschat: immers eene eenigszins uitgebreide

verzameling boeken was zonder catalogus moeielijk te gebruiken

en wat nog ineer gewicht in de schaal legde - een volledige

catalogus was het beste middel om na te gaan of de collectie nog

wrl in haar geheel aan wezig was. De vele voorschriften en verorde-

niugen, waarbij de kapittels der verschillende orden op het aanleggen
en bijhouden van catalogi aandrongen, bewijzen afdoeode, welk eene

waarde er aan werd gehecht. Reeds in de negende eeuw schijnt

men, op aandringen van Lodewijk den Vromen, overgegaan te zyn

tot het catalogiseeren der Handschriften van verschillende kloosters,

en op heden bestaan nog minstens twee boekenlijsten uit dien tijd,

welke op last van dien keizer vervaarüigd zijn.;4)
Niet onwaarschijnlijk is het, dat zijn zoon Lotharius, die nog al

belang stelde in de wetenschap, in dit opzicht de, voetstappen zijns

') Consuet. vct. abbat. S. Victor. Paris, ap. Martenc de antiq. Eccles. ritib.
T. III Append p. 264: Quum perframena incidcnda vel radenda vel libri emendandi
aut lif/amli vel illiquid hujiismodi, quod ad officiinn armarii pertinet 

2) Consuetud. vet. Abbat S. Vict. Paris, ap Martene de antiq. Eccles. ritib. T. III
Apprml. p. 262. �Ai-marius omnes ecdesiac libros in custodia tna habet, quos oranes
nnminibus propriis annotatos habcre debet." Statuta ord. Prcmonstratensis, 1605, di-
stimiio II cap. VII (Armarius) dcbet etiam noticiam habcre, et numerum quantum
polest, librorum qui sunt ei ad custodiendum commissi. (Bij Franklin, I, p 320) etc.

3J De Catalop van Itcichenau (Becker, Mo. 61 cn St. Kiquier (Becker, Ko. 11.)
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vaders gedrukt heeft. Uit het jaar 881 dagteekent het oudst bekende
besluit van een concilie, Avaarby den kloosters bevolen werd lysten
op te maken van de boeken, welke zij bezaten.l) By den aanvang
der regeering van Lodewyk IX üad er in Frankrijk eene nieuwe
algemeene opteekening der boeken plaats. Vincent van Beauvais
n. 1. kreeg van dezen vorst de opdracht de oude en belangryke
handschriften in de kloosters van zy'n ryk op te sporen, opdat ze
afgeschreven konden worden. De afschriften zouden in capdlae
sitae thesauro worden bewaard.2)

Ook in lateren tijd zijn door de kapittels van verschillende orden,
o.a. door de Cisterciensers en Dominikanen, 3) telkens voorschriften

uitgevaardigd, waarbij het aanleggen en byhouden van catalogi bevolen
wordt. Met die wetenschap kau men eenigszins uagaan, welk een
klein gedeelte van het aautal catalogi dat eenmaal bestond, tot op
onze dagen bewaard bleef!

Het feit, dat dergelyke voorschriften in latere eeuwen voortdurend

talrijker worden, is gemakkelijk te verklaren. Zooais men weet was
het stelen van boeken uit kerken en kloosters een euvel, dat ge-

durende de middeleeuwen steeds grooter afmetingen aannam, dat

zieh trots allerlei maatregelen door de besturen genomen, niet be-

teugelen, veel minder nog uitroeien liet. Het hielp niet of men den

toegang tot de boekerijen zooveel mogelijk bemoeilijkte; het hielp
niet of men de boeken aan ketens legde; de dieven stoorden er zieh

niet aan, dat voor in het boek, onder het ex-libris, geschreven stond:
�quicumque eitm furatus fnerit, vel ci-hirvrit. n-1 tihdnm istum

}) v. Statuta Concilii apud. S. Macram a Chr. 881 celebrati S IV. ap. Concilia totius
Galliae ed. Coleti T. XI p. 511-512: Misii regii per civitates et singula monasteria
tam canonicorum quam monachorum sive sanctimonialium una cum episcopo parochiae
uniuscujusque in qua consistunt. . . thesaurum ac vestimenta tcu libros diligentcr in-
brevient, et brevcs regi reportent. 2) Gottlieb, S. 323

3) Statuta Capituli general. Ord. Cisterciens. a. 1459. § 1. ap. Martene et Duvand
Thesaur. Anecdot. T. IV p. 1623: Praecipitur omnibus et singulis patnbus abbatibus.
quatenus habeant inrcntaria omnium et singulorum librorum et jocalinm monasterio-
rum utriusque scxus sibi subditorum. Acta Capituli general. Praedicat. apud Saviliam
celebrati a. 1439, bij Jasinski, Summarium Ordinationum Cnpitulurum general Ord.
Praedicat. p. 196: In quolibet Conventu habeantur Inventaria librorum et sacristiarum ;
Priore« autcm in hoc ncpligentee puniantur. - Acla Cap. gen. Pradicat. apud Montem
Pcssnlannm celebr. a. 1456 bij Jasinski 1. 1. p. 399: Visitatoresdebent revidere librarias
et faccrc, ut Inventarium librorum fiar vel renovctur.
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'l-rerlt, anathema sit. Amen" ') Men kan zieh van de algemeen-
heid van dit kwaad slechts eenigszins eene voorstelling maken,
wanneer men de moeite neemt de talrijke verbodsbepalingen, daar-
tegen van de dertiende tot de vijftiende eeuw uitgevaardigd, eens door
te zien. Misschien \vel om de catalogi zelve zooveel te beter te be-
waren, schreef men ze dikwijls in missalen, sacramentarien e. d.
boeken, welke inen dikwijls noodig had, enop een concilieteDurbam,
in 1220 gehoudeu, werd deze gewoonte zelfs tot wet verheven 2)
en, ofschoon zy als zoodanig slechts van kracht was voor eenenkel
bisdom, en alleen op de kerken betrekking had, is zy ook in de
kloosters dikwijls opgevolgd. En dat geldt niet alleen voor Engeland,
maar ook voor andere landen van Europa3). De voorzichtigheid der
middeleeuwen is in dit opzicht voorzienigheid gebleken --wantjuist
daardoor zijn verschillende catalogi voor ons bewaard gebleven en

zullen er op den duur nog meerdere gevonden worden. \Vant nog

tal van handschriften zijn er in onze bibliotheken verspreid, die, ja,

in den catalogus vermeld staan, maar die meer inhouden dan met

enkele woorden te zeggen valt. Want wie neemt ooiteen folio-bijbel,
een missaal of een dergelijk boek ter band, wanneer hij 't in een
catalogus onder de bandschriften vermeld vindt, dan alleen om de

niiniaturen, den kostbaren band of iets dergelyks? En slechts zelden

wordt dau zoo'n codex geheel doorbladerd. Toch bestaat er veel

kans, dat men er meer in vindt dan men verwachtte!

Hoe zijn de bestuurders der boekerijen in verscbillende eeuwen bij

het catalogiseeren der aau hunne zorgen toevertrouwde schatten te

werk gegaan? Welke principes hebben zy bij hun arbeid gevolgd?
Ziedaar vraagstukken, wier beantwoording een nieuw veld van studie

opeat voor de historici, maar dat tot op heden, evenals de geschiedenis

') Dcze inscriptic is gewoonlijk te vinden in de boeken. welke afkomstig zijn uitde
Librye van de Notre Dame tc Parijs. (Zie Franklin, les anciennes Bibl. de Paris,
I p. 43), maar was ook eiders zeer gewoon.

4j Concilinm Dunelracnsc a. 1220 sub Richardo de Marisco, Dunelraensi Episcopo,
ap. AVilkins, Concilia Ma^nae Britanniae, T. II. p. 580: Scribant Sacerdotes in
missulibus et in libris possessiones et reditus ccclesiae, et nomina librorum et vcstimen-
torum, et ornamentornm ccclcsiuc, ne ipsi nee parochiani sui sine consensu nostro
alienare praesumant de bis quae sunt eccksiae.

:i) De catalogus van Revers (Becker, No. 33?) Staat in een Evangelie Hs. Bvit.
Mus. Harlcy. 2790; die van Stavelot in een reusachtigen foliobijbel, Brit. Mus.
Additiimal. 2S106. (Vgl. Göttlich S. 28-t.) enz. enz. Ook in ons land zijn ervoov-
beeldcn van te vinden .
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van het bibliotheekwezen in het algemeen, nog slechts weinig de
aandacht getrokken heeft. Het ontbreken van een uitvoerig antwoord
op vragen als deze, is vooral te verklaren uit het feit, dat eerst
langzamerlland een eenigszins voldoend aantal middeleeuwsche cata
logi het licht ziet, waarop een dergelijke arbeid zou moeten steunen.
Weliswaar werd er in de laatste halve eeuw in Duitschland, Frank-

rijk e. a. landen veel in die richting gedaan, maar er zijn nog vele
landen op te noemen - - Nederland b.v. - - waarover wij slechts zeer
onvolledig zijn ingelicht. Valt er dus voorloopig nog geen goede
geschiedenis van het catalogiseeren gedurende de middeleeuwen te geven«
er is evenrain reden ora te vreezen, dat de geleerde wereld daartoe

nooit in staat zal zijn. Zelts op grond van hetgeen wij weten is daarover
reeds 't een en ander mede te deelen, dat niet van belang ontbloot is.

De groote meerderheid der middeleeuwsche catalogi wordt gevurmd
door inventarissen en lijsten (breves) van boeken, alleen opgesteld

raet het doel een o verzieht te hebben van hetgeen op een bepaald

tijdstip in kerk of klooster aanwezig was, zonder dat men over de
boeken en hun juisten inhoud in verdere bijzonderheden treedt. )
in vele dezer staan de boeken vermeld tusschen de andere kostbaar-

heden van de kerk of 't klooster, en is in de wijze van opteekening

niets stelselmatigs te bespeuren. 2) Xainvkeuriger en uitvoeriger zijn
meestal de inventarisseu, welke vermelden, wat bij het overlijden van

kerkelijke of wereldlyke personen in hun bezit werd gevonden 3) -
niet zelden werden deze door notarissen opgesteld4) - - alsook die,

welke in bijzondere gevallen, als b.v. contiscatie van goederen van

een veroordeelde, werden opgemaakt. '") In sommige kloosters ont-

stonden langzamerlland catalogen, doordien men achtereenvolgens op-
teekende, welke boeken onder iederen abt in het b\jzonder voor de
kloosterbibüotheek werden aangewonnen, hetzij door afschiijving,
hetzy door geschenken. "j Deze zijn voor uns vooral niet de minst
merkwaardige, maar hun aantal is gering.') In andere kloosters

') Zie b.v. Gottlicb, Nos. 10, 31, 37, 3S, 40, 4l, 52, C3. 100, 151, 169, enz.
2) Zie Gottlieb, Xus. 19, 23, 40, 55, 62, 83, 98, 100, lir>, 127, 13S, 154, 1S4, 1S2,

221, enz.

3) Zie Gottlieb. Nos. 79, 88, 113, 143, 145, 147, 190, 301, 304, 305, 339, enz.
4) Zie Gottlieb, Nos. 97, 247, 341, 364, enz. 5) Zie Gottlieb, Xos. 387, 586.
c) Gottlieb, No. 13 - 18, 84, 219.

") Doch het is gemakkelijk te vermeerderen, wanncei- men zorgvulJig alles bijeenzamelt
wat in necrologia e. d. kloosterboeken op de bibliotheck bctrekking heeft.
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daarentegen scliynt zieh soms plotseling behoefte aan een catalogus
te hebben doen voelen: dan gaf de abt of prior, soms ook het
kapittel, den last er een te vervaardigen.l) BU dergelijke gelegen-
heden ontstonden vaak boekenlgsten, die werkelijk den naam van
catalogi verdienen, ook al laten zrj in onze oogen dikwijls nog zeer
veel te wenschen over. Een groot aantal catalogi eindelyk hebben
Inm ontstaan te danken aan het optreden van een nieuw bestuurin
kerk of klooster'j; en ook onder deze rubriek vindt inen vaak voor
dien tjjd zeer goede, ofschoon men, waar dit gebruik tot regel werd,
gewoonlijk spoedig in de sleur verviel, en alles eenvoudig van de
voorgangers naschreef. :)J Ook schijnen enkele abten reeds iugezien
te hebben, dat men goed deed telkens na verloop van een zeker
aintal jaivn, een nieuwen catalogus op te stellen.4)

In de beste der oude catalogi is de indeeling der boeken gewoonlijk
in lioofdzaak dezelfde: de meeste geven in de eerste plaats aan.
welke boeken men bezat van den bijbel, sommen dan de werken

der kerkelijke schrijvers op en eindigen met de wereldlijke litteratuur.

Doch daarby blijft ook de overeenstemming. De kerkvaders b. v.
worden niet in eene vaste volgorde behandeld, en, hoewel het schijnt,
dat eenige oudere catalogi naar een bepaald voorschrift vervaardigd
zijn "''), is ook hier de mate van overeenstemming zeer gering, terwij'
andere catalogi weder geheel andere indeelingen hebben. Men heeft
zieh daarbij noch aan Cassiodorus' �De institutione <1iv/n. litter."
noch aan de boeken �De r/r/.s ///^.-"//"//m*," noch aan de zoogenaamde
�Dccretale" van Gclasius of Horraisdas gehenden, hetgeen terslocd
kan blijken tut het feit, dat de geschritten van veel latere kerkelijke
sclirijvers (Isidorus, Beda. e. d.) dikwijls tusschen, ja zelfs vöör
die der oudere kerkvaders genoemd worden. De opsteller van den
catalogus van Prüfening ") schijnt de \venscheiykheid van eene bepaakle

J) Zie Gottlieb, No l, 2, 103, 201, 207, 212, 247, 275, 276, 403, 4(J6, 411, cnz.
2) Gottlieb, No. 55, 65, 83, 98, 104, 154, 16), 170, 181, 132, 1«7, 192, 201, 208,

221, enz.
3) Dit verklaait het feit, Jat men vnak verschillende catalogi van eenzclfde biblio-

theck aantreft, welke slechts zeer weinig van elkaar verschillcn.
4- Zie b. v. Göttlich No. 2 cn 3, catalogi van 't klooster Admont, ondcrclenzelfden

abt en door denzelfden kloostcrbrocder (Petrus de Arbona) vcrvaardipd, de eerste in
1370, de twecde in 1380.

5) V^l. Becker, Catalogi, No. G Reichcnau), No. 11 (S. Riquicr), No. 22 (S.
(Tnllen), No. 32 (Bobbio), No. 37 (Lorsch).

°) Becker No. 90.
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indeeling gevoeld te hebben, en begint zijn, ook in andere op-
zichten merkwaardigen catalogus met de woorden: �Ut plene et
evidenter in noticiam veniat inops annariae nostrae thesimms
quodam online videfur procedendum..." Daarop stelt liij de �onln"
vast, die hij volgen wil en... houdt zieh werkelyk daaraan.

EU de opsomming der ongewyde schrijvers meent ruen soms den
invloed van Martianus Capella te bespeuren : raen schijnt achtereen-

volgens de zeven vrije kuusten behandeld te hebben. Soms ook
wordt de wereldl\jke litteratuur " - de klassieke schryvers - - vonr

de geestelijke behandeld. l)
Aan alphabetische catalogi, hetzij dan naar de titels der bocken,

hetzy naar de namen der schryvers gerangschikt, schijnt men in de
middeleemven slechts weinig waarde gehecht te hebben. Deze

körnen dan ook slechts zelden voor2); en bij enkele van het kleine

aantal dat men kan aanwijzen is het zoo goed als zeker, dat zij

niet anders zyn dan indices op systematische, naar vakken ingedeelde
catalogi, welke er nevens bestouden. 3)

Meer algemeen was gedurende de middeleeuwen - wij vestigden
er in een voorgaaud hoofdstuk reeds de aandacht op - deindeeliiiL:
van den boekenschat in twee groote afdeelingen, waarvan de eene

de boeken omvatte, welke bij den godsdienst gebruikt, en dus in de
sacristie of 't choor bewaard werden, terwijl de andere den inhoud
van de eigenlyke bibliotheek beschreef. Reeds Mabillon vestigde
daarop de aandacht : Insuper in amplioribus ctn-nobii^, /nitir in Clun ia-
censi, duph'x erat bibliotheca, altiru clmm insen-ienx, in qua libri
ecclesiastici tantummodo serralxinfur, altt.ru pro lectione monachorum

volumina conttnens hoc evt libro.y scicutifn-nx ff asceticos." 4)
Behalve de bewijsplaatsen, boven reeds aangehaald, mögen er hier
nog enkele volgen. Een catalogus van een onbekend Engelsch
klooster s) geeft een overzicht van den daar aanwezigen boekenvoorraad
in drie kolommen, welke achtereenvolgens tot opschrift voeren: �Jtij
sunt libri yhsati quos habet biblioteca nostra" - �opuscula patrum" -
�libt-i qiiibtix iit/ni/ir in divini* »ffic/i«." In den catalogus van het

') Vgl Becker, Xo. 29 (Flcury), Gottlieb No. 293; Becker Xo. 80 (Michclsbcrg),
No. 125 (Arras).

') Becker No. 77 (S. Berlin, I2e eeuw), en No. 79 (Corbie).
3) Gottlieb, No. 167 Rebdorf, 15e ecuw), en No. 531 (Bobbio, U61).
4) Tractatus de studiis monastieis, p. 134. *>) Gottlicb, No. 514.
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klooster St. Yedastus te Arras (I2e eeuw), leestmen: �Libri plülo-
xonlitci' «rli* ,t ttiicturrN Itritti Vrilaxti Jti xtuit" - �Lil.irl dir/ni
In xitnf. 1) Soras bleef een van beide rubrieken geheel weg: �A'o-
tninlinii i/iinil HUHU'* liliri ijuifnix ntimtir in clwro no>/ «/tut rci/ixtrali" 2)
of wel: �FJ /«fi'c ex/ mimmii Hbroi-nm CXXXV1I1I

Merkwaardiger nog dan deze is de indeeling in kerk- (of klooster-)
en schoolbibliotheek, welke in de middeleeuwen ook zeer gewoon
was. Dilovijls wordt de laatste rubriek in de catalogi uitdrukkelyk
als zoodanig1 aangewezen: ,.H/<- <'*t 1lirs<nn-n.<i S. Pancratii martyris
in Hamersleue :«-<>l(i*tii-uliinii ///>rn/-/u// tj/mx ryo ff. de Brunesono
riili" *); �lilif/ xr1ii>!itxt'n-i" ''); �/;/>;"/ sjirrtnnli'x in] SCOlas" ")', �Hl
mini Ki-nlurrx lilin txtnis ecclesie" '): �L//>n puerorum" 8), etc.
Doch niet altyd is die afdeeling uitdrukkelük van een dergelijk

opschrift voorzien, en dan kan rnen alleen uit den inhoud opmaken,

dat men daarmede oogenblikkelijk t r- doen lieeft. 9) üok körnt het

af eu toe voor, dat eene dergelijke rubriek in een catalogus, waarin

men stellig raeende die te zullen aantreffen, geheel ontbreekt. Men

mag daaruit echter niet terstond atieiden, dat schoolboeken (klassieke

schrijvers, e. d ) in de bedoelde stichting geheel ontbraken, maar
dat zij waarschijnlijk eiders opgeteekend stonden. Zoo was b.v.
reeds geruimen tijd de catalogus van de boekerij van 't Praemon-
stfatenser klooster Arnstein in het Nassouwsche bekend; de �lihri

xro/<irinit" van hetzelfde klooster. in hetzell'de handschrift opgeteekend,

zijn eerst tien jaar geleden door Theodor Gottlieb bekend gemaakt. 10)
Thonissen heeft zieh in der tijd zeer verwonderd over het ontbreken
van klassieke schrijvers in den catalogus van Stavelot : klaarblijkelijk
had hij niet bemerkt, dat hij slechts den catalogus der klooster-
bibliotheek voor zieh had. n ) En aan het einde van den catalogus

van het Benedictijner klooster S. V'ivant-de-Vergy, fCöte d'Or), die
alleen theologische werken omvat, Staat mtdrukkelijk genield : �AHo-

») Becker. No. 125. -) Becker, No 226. '">) Becker, No. Ul.
' (...ttlifh, Xu. H (Becker No 56).
" (iuttlieb, No. 12G (Anno 1233 Neumunstev bei Würzburg)
'i Göttlich, No. 136 (Ao. 1348, Obeniltaich) ') Göttlich, No. 178 (13e eeuw, Salzburg )
"> GiJttlieb. No. 240 (Amiens, H19). 9) Gottlicb, Nos. 93, 160. 10) Gottlieb, S 293.
u) Bullclin de l'Acad. Roy. des sciences, ßruxelles, 1807 p. 603. De becloelde catalogus

bij Gottlieb, Ö. 2^4 u. ft'.
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rum libromm qtii simt <!<" orte grannm/t/m n<»u>in> eorum
in libro Foiiiinati Presbyteri." l)

In plaats van de termen klooster- en schoolbibliotheek vindt men
soms: �libJiotheca int<>rior" en �i'vtt-rior" ,,commnn< armarium"
en �min n* tiniitn-inin", en deze schijnen geheel hetzelfde te be-
tcekenen2), ofscboon het loch ook voorkwam1' dat de groote bibliotheek
de eigenlyke boekery bevatte, terwijl de kleine - meestal oudere -
alleen als bergplaats voor duplicaten en boeken van weinig waarde
gebruikt werd.3)

Van groot belang voor de kennis van het middeloeuwsche bibliotheek -
wezen zijn ook de Signaturen - de teekens, letters, cyfers e d. -
welke nu eens op den rüg, dan op een der Schilden van den band,
dikwijls ook op de eevste bladzijde van eea handschrift zijn aangebracht
om het gemakkelijk terug te kunnen vinden. Heeft men bij het
aanbrengen dier merken in verschillenne landen ook verscbillende

Systemen gevolgd? Een grondiger onderzoek dan tot nog toe werd
ingesteld zal daarop antwoord moeten geven. Maar zooveel weet
men nu reeds, dat men alleen uit de Signaturen dikwijls reeds aüeiden

kan, boe eene bibliotheek op een bepaald tijdistip was ingericht.

Reeds nu zyn er tal van voorbeelden aan te wijzen, waarin de biblio-
grafen, alleen op grond van zulke oude Signaturen, duidely'k kondeu

aantoonen uit welke boekerij een bepaald haiidschrift afkomstig

was; af en toe is het ook voorgekomen, dat men uit de Signaturen
van Codices, wier oorsprong bekend was, kon aanwijzen in welk
klooster een catalogus thuisbeboorde, wiens oorsprong tot nog toe
in 't duister lag. +)

Wanneer is men begonnen zieh van dergeljjke merken te bedienen ?
Ziedaar eene vraag, waarop misschien nooit een afdoend antwoord te
geven valt; maar zooveel is zeker, dat zij in de elf de eeuw reeds ge-
bruikt werden. In dien tijd tocb werden de handschriften van de
boekerij van S. Oyan reeds met romeinsche cijfers gemerkt. 5) In de
dertiende eeuw treffen wij Signaturen aan als de volgende: �i/7«r,sW.
Bern. Eem. vol CC. & V. (S. Sonii/ii Rhemens/s) -- een werk, dat
nu in 't Britsch museum berust. G) Volgens Delisle moet men in de

') Gottlieb, No. 413. 2) Göttlich, S. 304.
3) Delisle, Cabinet des Mscr. T. II p. IS] : over de Sorbonne-bibliotheek.
4) Zie de voorbeelden bij Gottlieb, S. 310,311. '-) Gottlieb, S. 311. «) Gottlieb, S. 311.
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dertiende eeuw de Codices veelal gemerkt hebben met een of twee
latynsche kapitalen gevolgd door een kruis. ') Waar de boeken-
voorraad zieh snel uitbrcidde, had raen natuurlyk spoedig meer
ingewikkelde Signaturen noodig om spoediger te kunnen vinden wat
men zocht: dit was trouwens van zelf noodig, waar men de boeken
niet meer op pulmten legde, maar in k asten op verschillende schappen
zette. Op het einde der middeleeuwen vindt men dan ook Signaturen
samengesteld uit: Romeinsche letters en cijfers; of uit Arabische

c\jfers; of wel uit Latijnsche letters en Arabische ejjfers tegelijk. '")
Zelfs Signaturen in verschillende kleuren voor de verschillende vakken
van wetenschap kwamen voor. In de boekerjj van Altenzelle b.v.,
die 36 pulmten telde, waren de handschriften van theologischen inhoud
met roode Signaturen gemerkt; die, welke op de rechtsgeleerdheid

betrekking hadden met zwarte, die welke geneeskundige zaken be-

handelden met groene.3) Men meene op grond van al het gezegde

niet, dat Signaturen in de middeleeuwen algemeen waren: in tal van

catalogi körnen zij niet voor; doch, waar men Codices vindt met

Signaturen mag men in elk geval veronderstellen, dat een catalogns
bestaan heeft.

Hierboven werd reeds opgemerkt, dat de groote meerderheid der

oude catalogi eigenln'k niet meer dan lijsten, inventarissen, zjjn, nu
eens vervaardigd met het doel een overzicht te hebben van hetgeeu
er in hoofdzaak was, dan om de verschillende Codices gemakkelijk
(e kunnen vinden. Maar al te vaak mist men er eene nauwkeurige

opgave in van den inhoud der verschillende banden: dikwijls wordt
van elken band alleen het eerste der daarin voorkomecde geschriften

vermeld. 4) Eerst in lateren tijd werden nauwkeurige catalogi meer

algemeen, ofschoon ook toen natuurlijk nog dikwijls zeer oppervlakkige
lysten gemaakt werden. In de vijftiende eeuw körnen af en toe
dubbele lijsten der boeken voor, van welke dan de een eene alpha-
betische index is van alle afzonderlijke geschriften in de verschillende
Codices saamgebonden. '')

M "'abinet dos Mscr. T. I p. 203. 2) Gottlieb, S. 314. a) Gottlieb, S 315, noot 1.
4) Catiil. S. Kiquier, Becker No. 11 (831). Aan het einde lecst men: Omnes igitur

Codices in comraune faciant numcrum CCL & VI ita videlicet ut non numerentur libri
Muu'illatim sed Codices, quia in uno codice diversi sunt libri multoties utsupra notutum
est, habentui-, quos si mumeraremus quingentorum copiam superarent.

'">) Voorbtelden hij Gottlieb, S. 316, noot 2.
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Vrij groot is het aantal catalogi, waarin behalve de naam van
den schrijver en de titel van zijn boek, ook wordt aangegeven hoe
het werk begint; in een enkele oude, en vrij vele catalogi uit de
veertiende en vijftiende eeuw vindt men zoowel de aanvangs- als
de slotwoorden der handschriften opgegeven. In een aantal andere

vindt men de aanvangs- eu slotwoorden van het tweede en het
voorlaatste blad vermeld '), vermoedelijk omdat het eerste en het
laatste blad het meest gevaar liepen beschadigd of verwijderd te
worden. Behalve deze körnen nog andere manieren van handschriften-
beschrijving in de middeleeuwen voor, doch een en ander schijnt
van te weinig belang om er lang bij stil te staan. ~) Of ook in
dit opzicht bepaalde landen een eigen systeem volgden? Het is
niet onmogelijk. Doch men mag niet veronderstellcn, dat eene gewoonte.
die in het eene land algeineen was, in een ander nooit nagevolgd wenl

In oudere catalogi vindt meu af en toe, als terloops, iets opgemerkt
over het schrift van sommige Codices, Men leide daaruit niet af,
dat de opstellers dier catalogi dit deden om de beschrijving der
handschriften zoo nauwkeurig mogelrjk te doen zijn! Integendeel:

het was gewoonhjk eene waarschuwing. Wat in het lersche schrift

geschreven was kon men op het vasteland van Europa byna niet

lezen, een feit, dat den ondergaug van vele merkwaardige hand-
schriften veroorzaakte. Zoo vraagt Bonifacius aau Bisschop Daniel
van Winchester hem �het boek der Propheten over te zenden, dat

zyn abt en leermeester Winbertus, zaliger gedaclltenis, hem nagelaten
had, en waarin de zes propheten te zamen met heldere, niet verbunden
ietters duidelyk geschreven waren. Want een dergelijk boek der
propheten," zoo klaagt hij, ..als ik wensch, kan ik in dit land niet

machtig worden, en kleine, aaneengeschreven Ietters kan ik met

miJDe verzwakte oogen niet lezen." 3)

') Deze wijze van inventarisatie is -n-aarschijnlijk 't cerst gevulgd aan de Sorbonne
te Parijs en van daaruit in Frankrijk algetneen geworden. Reeds in 1321 schrcef de
bibliotheekverordening der Sorbonne voor: �Item, non sufficit scribere: talis habet
talem librum VI iibramm vel bujus, nisi scribat etiam sie in registro : incipit secundo
folio sie vel sie, ne fiat fraus in commutando librum majoris precii in libruro ejusdem speciei
minoris tarnen precii, vcl si perderetur unus non restitueretur pejor". (Franklin, I, 237.)

2) Wie er meer van weten wil, kan zijn gading vinden bij Gottlieb, S 316. 'tSpreekt
vanzclf, dat kwesties als deze in bepaalde gevallen van veel belang kunnen worden.

3) Bib\. Rerum gevm. Tom. III. Monumenta Mogunüna, ed. Ph. Jaffe. Bcvulini
1866. p. 160.
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Vandaar dat in den katalogus van St. Gallen de �libri scottice
*rrtjiti" afgezonderd van de andere handschriften worden vermeld,
terwijl ook in dien van St. Maximinus te Trier een drietal Codices

met een dergelyke aanmerking staan opgeteekend. ')
Naast aanmerkingen als deze vindt men vaak andere over destof

\vaarop, of de inkt, waarmede een bepaalde codex geschreven is.
Boeken op purperkleurig perkament. of wel met gouden of zilveren
letters geschreven, werden gewoonlijk uitdrukkelyk aangewezen. Zoo
bezat de bibliotheek te Lippoldsberg in het jaar 1151 een hand-
schrift der evangeliön �per coniimunn expositos. Omnes hi quattior
'/'.- i'jit/mo ostro, xicut <Zm7 tales libros, obducti sunt." *). Hetklooster
St. Yandrille had reeds In de negende eeuw: �bibliothecam optimam
continentem rrtti* <i novum testamentum cumpraefationibus ac ///////.s-
Itlininnn aureis littrrix ilt'rnnitix" 3) Eberhard van Friaul bezat in
837 een �psdlterium cum auro scriptum; lectionarium de
<]iixlu/ix 11 t'raiKji'li/s rinn auro scriptum."4) Dergeljjke schatten
bezat men in vele kloosters en kerken.5) Meestal stemde de band

v an zoo'ii handschrift in sierlykheid en rijkdom overeen met den
inhoud: zoo had 't klooster Lorsch een �evangelium pictmn cum
auro Kcriptinn, Imln-ii* t<i/>/i/nx r/ninieas." 6); in Keulen bezat men
een �mitti/r/itim cum argento scriptum, auro et lapidibusparatum" ');
in Freising �J plcmn-xi q/ior/nn 3 sitnt drclaxata argentu et gein-
mis" 8); in Marburg: �i-rn Sint-Elisabeth psalter in silber gefast,
itrm l i'pintularhnn in *i//>rrin </i'f«xt und overguldet" °); te St.
Riquier een �evangelium <ni/-i> ."«"ripfnm cum tabulin argciitfi*, auro
11 lapidibus pretiosis mirifice paratum" 1U); enz.

Dergelijke beschrijvingen van bijzonder kostbare banden schijnen
van oudsher gewoon geweest te zijn; catalogi echter, waarin regel-
matig bij elken codex ook 't een en ander over den band wordt
aangeteekend, vindt men eerst in de veertiende eeuw. ") Hierendaar
gaat men dan zelfs zoover ook het aantal bladen van een handschrift
te vermelden *-). Opgaven betreuende de prijzen der boekeu körnen
bij na alleen voor in inventarissen van nalatenschappen e. d. en

') Vgl. Becker No. 22, 76, en I. Index p. 323 �libri Scotice scripti."
2) Becker, No. 88. 3) Becker No. 7. ") Becker, No 12, 14, 26.
i /ie Gottlieb, S. 821. *) Gottlieb, No. 109. ') Gottlieb, No. 34. «) Gottlieb, No. 55.

9) Gottlieb, No. 116. 10) Gottlieb, No. 401. u) Gottlieb, S. 322 geefttal van voorbeelden.
12j Gottlieb, No. 593. Vgl. 565, 548.
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meestal heeft raen er weinig aan, daar wij zelden de bedoelde
cxemplaren kennen, en gewoonlijk de prys niet gcmakkelyk tot de
tegenwoordige geldswaarde te herleiden is.

Een merkwaardig bewy's voor de werkzaamheid en den praktischen
blik der middeleeuwsche schryvers leveren de catalogi van eiders
aanwezige boeken, die sommige kloosters bezaten en de verzamel-
catalogi van verscllillende bibliotheken, welke soms voorkomen. Zoo
had S. Arnulph te Metz reeds in de elfde eeuw een catalogus van
�///»"/.... gui apnd nos non simt", waarin aanteekeningen over
twee andere boekeryen voorkomen1). Een verzamelcatalogus bezat
in de dertiende eeuw het klooster Savigny: deze omvatte ook de

catalogi der andere kloosters en abdyen in de buurt, zooals Mont-
Saint-Michel, Caen, le Bec, Jumieges, etc. '). Een verzamelcatalogus uit

het jaar 1347 eindelyk bevat de catalogi van St. Emmeram te Regens-
burg, van de Dominicanen, Franciscanen en Aiigustijners aldaar, van

't klooster Prüfening en dat van Pruel3). Bij het vinden van eeu catalo-
gus, waarin niet urulrukkelyk vermeld Staat op welk klooster kij betrek-
king heeft, zy men er dus op verdacht, dat hy wel eens gcen betrekking
kan hebben op 't klooster, onder welks papieren men hem vond.

Hoe dor eu onverkwikkelyk de lectuur van oude catalogi ook zijn
möge, toch ontmoet men ook daarbij af en toe een woord, een uit-

dnikking, die opmerkelijk is, die om een of andere reden de aandacht

trekt. Wij spraken reeds over het veelvuldig voorkomen van diefstal

van boeken gedurende de middeleeuwen: ook de catalogi waar-
schuwen daarvoor af en toe: �Hi mint i/bri Sandae Mariae Sandiqm'
JSn-olai in Arnestein; qnicinnque aliquem uJ^tnlmt mnilhema sit" 4);
�Libros sancti Prfri in Bronio, servanti benedictio, toUt'iiti mäh-il/cf/n.
F'mt, fiat, fiat, fiat, fiat, fiat fiat. Amen, amen, amen, amen, am<-n,
ain<-H, amen" ");... �S/ qtii* ul/quem (librum) ant fitrto, auf rapina,
qttoqnove modo auferre ternptaverit, deletttur nomen ejuts de libro
viventium, et cum Justiz non scribatur, scd gehennalibus flammiy
traditus sine fine crncietur. Amen". °)

Dat, niettegenstaande dergelyke bezweringen, diefstal toch zeer
^gewoon was, bewyzen verscllillende catalogi, die opzettelijk vervaardigd
werden om 't kwaad te voorkomeo."') Niet altijd echter was het

J) Gottlieb, No. 122. *) Gottlieb, S. 326. 3) Becker, Nos. 196-109.
4) Gottlieb, No. 9. 5) Gottlieb, 703. 6) Gottlieb, No. 148. 7) Gottlieb, No 543.
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opzet, vaak meer onaclltzaamheid, waardoor boeken te loor gingen:
dat bewjjst b.v. een Inschrift in een bn'bel uit twee deelen bestaande,
dien de �*t-<>l,i»li<;t*" Hcnvicus de Bocholte aan den Dom van
Lübeck schonk, ,,/>/ t-rstaiu-nm pro co */' al/i/iiu* libruv eccle&ie
(d/i.'Hitrit nci/lnji'iiti r." ')

Zij hebben gewerkt met goede bedoelingen, de niiddeleeuwsche
armariü �Xmii/mi i/oxfrornm mmt J//c xii/mttd lilirvnim, Ut memor

illnnim xeinjx'r .-"/'/ </rcx monin-Jm/-iint'2), schrijft een hunner; maar
den meesten zal het vergaan zjjn als Magister Martinas, in 1330
kannunnik by den Dom te Klosterneuburg, ..<jni t tun- /o,,^,//-;.-.-
Inilniit l/lirtn-iiiin in coinmi«» sine mnni frin-hi t/'n/jm/-/'//," en inet
hem zullen velen �a Domino et r/rf/iiii- Mur/n jm> /<i/>d/-//iti.-< «H/K
remuneraüonem *< ni]iit<'>-i/tim" verwacht hebben.:!) Ook al werd

hunne taak voortdurend zwaarder, ,?(/ gaven den moed niet op!
�Cetera gue dexunl, <//i/ cum-ta ,!njn:.^ animesunt. Scribite scriptores
nt tlixciDlf jinxti'r/nn'*." 4)

Er Uytt ons nog een enkel punt van de taak, die den armavitis

opgelegd was, te bespreken over: Hij moest ook zorgen voor het
uitleenen van boeken en wat daaruiede in verband stond. Ook in

dit opzicht was het ambt van den klooster-bibliotheearis veel moeielijker

dan dat van den man, wien de zorg voor een kerk-bibliotheek was

opgedragen. Boeken uit kerkelijke bibliotheken werden naar het

schijnt slechts zelden uitgeleend, 5) en dan meestal nog alleen aan
de geestelijken, welke aan de kerk verbunden waren. Veel moeite

/al het niet gekost hebben in dergelijke gevallen even aan teteekenen

wie een boek ontving en wat titel het had. Geheel anders echter

was het in de kloosters. De H. Benedictus had voorgeschreven:

�In lUclitix (.jH<i<lr<ni<-xnu<ii' (K-cijiiaiit (fratres) omnes singulos Codices
de Iji/i/iiifJifi-ii, !/iius ja"")" H/I//UC/H i'x hiti't/ro legant. Qni <w//Vr.-- in
i-tijuit <,f/ii«lrt/i/r*niH/<- <lini<li xn)it." Hoe vaag dit voorschrift ook
schijnt, toch ligt er veel goeds in. Op den regel van Isidorus lieeft
het voor, dat de keuze der te lezen boeken niet op kleingeestige
wijze aan banden gelegd wordt, terwijl het bovendien door de woorden
�per in-il>it<:)n" schijnt te bedoelen, dat bij het lezen eene geregelde

'i (...rtlK'b, No 114. 2) Gottlieb Xo. 243. 3) Gottlieb, No. 94. 4) Gottüeb.No. 323.
5) Er zijn enkele uitleenlijsten van kcrk-bibllotheken bewaard gebleven, doch het

anntal, dat tot nog toe bckcnd werd, is zeev gering. De oudste is ait de 9e eeuvr
(Dnm te Keulen: Gottlieb No. 34.) Vgl. Gottlieb No. 49, 80, 107.



opkliramiDg moest plaats hebben; en ook het vluchtig lezen tracbt
het te voorkomen door de toevoeging �ex integro".

Op dit voorschrift berust de gewoonte jaarlijks eene uitdeeling
van boekcn uit de klooster-bibliotheek aan de conventualen te houden,

eene gewoonte, die - - al werd zij ook hier en daar in een of ander
opzicht wel eens gewijzigd, - tot op het einde der middeleeuwen
in de kloosters der Benedictijner orde in stand bleef, terwyl zij bij
verschillende andere orden navolging vond. De wyze, waarop dit
gesehiedde, is ons uit tal van bronnen nauwkeurig bekend. Uitvoerige
voorschriften daarover uit verschillende eeuwen zijn ons bewaard
gebleven, zoowel in de Statuten van Citeauxl) en Clugny ') - - wier
inzettingen gely'k men weet ook in tal van dochterkloosters gevolgd
werden - - als uit die van meer zelfstandige kloosters als Fleury 3),
Montecasino 4), Hirschau en Weingarten. Waar wij uu hebben na
te gaan onder welke vormen deze gewoonte in de verschillende
kloosters gevolgd werd, daar doen wy het best - als wy tenmiuste
herhalmgen wenscheu te vennijden - - wanneer wij aehtereenvolgens
aantoonen, hoe elk deel van Benedictus' voorschrift in latere ver-

ordeningen langzainerhand gewijzigd is.

Wat het tijdstip betreft, waarop de uitdeeling moest plaats hebben,
vergenoegt de stichter der orde zieh met de Vasten als zoodanig

aan te wijzen, en het schijnt, dat tot de reformatie der orde in de

tiende eeuw ook geen bepaalde dag daarvoor vastgesteld is. Dit
gesehiedde eerst na de stichting van de orden der Cisteiciensers en

Cluniacensers; doch de verschillende Statuten bepalen ook een ver-
schillenden dag. De Cisterciensers kozen den Zondag van de Vasten-
week tot uitdeelingsdag: eene gewoonte, die Laufranc in stand hield,
en die ook te Fleury gebruikelyk werd. De abten Udalrich en
Bernard van Clugny hebben den Dinsdag van de Yastenweek voor
hetzelfde doel verkoren; en hunne keuze werd nagevolgd te Hirschau,

') Usus Ord. Cisterciensis. P. I. cap. XV. ap. Paris, Nomasticon Cisterc. p. 98.
2) Er zijn ODS dric vcrschillende Statuten van Clugny bckcnd ; 2 daarvan dateeren

"uit de lle, het derde waarschijnlijk uit de veertiende eenw. l" S Udalrici Antiquiores
consuetudincs Cluniacensis Monasterii - ap. d'Achery Spicilegium veterum aliq.
Sciiptorum T. IV p. 110-111 (cd. II); 2°: Bernanli Ordo Cluniucensis P. II. cap.
XIII. - Herrgott, Vetus disciplina monast. p. 304; 3°: Stututa Cluniacensis Abbatis
Henrici 1. - ap. Marricr, Bibliotheca Cluniacens. p. 1582. D K.

3) v. Consuetudines vcteres Floriaccnsis Cocnobii. - ap. Bosru, BibliothecaFloriac.
p. 395. <) . Gattulue Histor. Abbatiae Casinensis. P. II p. 527. ex cod. anni 1378.
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Montecasiiio en Weingarten.') De uitdeeling werd overal in de kapittel-
zaal - - de gewone plaats voor algemeene samenkomsten in de kloosters

gehoudeu. Op den gestelden dag moest de armarius gedurende
de vroegmis de boeken, die uitgedeeld zouden worden, naar'tkapittelhuis
brengen en daar neerleggen op een tapyt, dat over den vloer was
uit^ospreid. Wanneer de kloosterlingen zieh na den afloop der mis
in 't kapittel verzameld hadden, en het hoofdstuk van den orderegel,
dat over de vasten handelt, was voorgelezen, las de anaarius de
nauien op dergenen, die in het vorige jaar boeken uit de bibliotheek
te leen ontvangcn hadden. Degene, wiens naam genoemd werd,
stond op en gaf zijn boek terug; indien hy 't nog niet uitgelezen
had mocht hy echter om uitstel vragen. Niet onvermeld mag hier
blijveu eene bepaling, die alleen in de reeds vermelde commentaar

van Hildemar voorkomt, en die dus waarschijnlyk alleen betrekking
heeft op eene gewoonte in dit klooster in gebruik. Deze bestond
daarin, dat de abt iederen kloosterling, die zijn boek inleverde,
eenige vragen stelde betreffende den inhoud, om op die wijze na te
gaan, of hij het werkelijk oplettend gelezen had. Overtuigden hem

de antwoorden, die hij kreeg, dat dit wel het geval was, dan mocht

de betrokken persoon aangeven, welk boek hij nu weuschte te lezen.

Had de abt niets tegen zijue keuze, dan werd hem het gevraagde

boek verstrekt; in het tegengestelde geval koos de abt er een voor

hem. Voldeed echter een kloosterbroeder niet bij het onderzoek,

dan gaf de abt hem zijn boek terug met de opmerking, dat hij geen

ander boek kreeg voor hy werkelijk 't bewy's geleverd had, dat hij
dit had gelezen en begrepen. Het valt niet te betwijfelen, of er
zijn af en toe verstandige en nauwgezette abten geweest, die wezen-
lijk zullen getracht. hebben het eigenlijke doel van het uitleenen der
boeken op eene dergelijke wijze te bereiken, en was deze gewoonte
in dat klooster, op de wijze die Hildemar beschrijft werkelijk in
zwang, dan strekt dat tot eer van hem die ze instelde.

') Niet gehecl juist alzoo js wat Martene (Commentar. inRegulamS. Benedictip.
64^,) schrijft: In hoc pene solo differunt, quod Lanfrancus, Udalricus etConsuetudines
Floriacenses libros distribuant feria secunda post Dominicam primatn quadragesimae
quae consuetudo obtinebat apud Casinenses tempore Bcrnardi Abbatis. Usus Cistercicnsis
Dominica ipsa. Sed Boherius feria quarta cinerum dandos esse asserit, quod nee
impiubat Bernardus Casinensis; aitque nounullis in monasteriis ita sno tempore obser-
vatum fuisse.
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Op de teruggave der boeken volgde terstond de uitdeeling voor
het nieuwe jaar. Of men zieh daarby voegen moest naar het goed-
dunken van den abt, of wel naar eigen inzichten eene keuze kon
doen blijkt uit de meeste Statuten niet. In Fleuiy was volgens de
Statuten de keuze vrij; Lanfranc schijnt daarentegen bepaald te
hebben, dat de abt over de keuze besliste. ') Wanneer de armarius

aan ieder zijn boek overhandigde teekende hy tegelijkertyd den naam
van dengene, die 't ontving, en den verkorten titel van het boek
op, door welke handeling, �hnbreviatio" genoemd, de zoogenaamde
�bri'rix librorum" ontstond. waarvan er verscheidene uit verschillende
eeuwen zijn bewaard gebleven.2) Bij deze bezigheid trad meestal
ook de �armariiis junior" op, d. w. z. de lielper van den armarius, soms
ook wel �solatiinn annarii'' genoemd :!), die hem behulpzaam was bij
het overbrengen der boeken naar het kapittel, bij de uitdeeliug der
boeken, en die soms ook de brevis librorum moest schry ven. Zoo was

het te Hirschau, Fleury, Clugny, St. Victor, en waarschijnlijk ook in
DOg vele andere kloosters, waar het aantal kloosterbroeders groot was.

Hoe lang deze gewoonte in de verschillende kloosters gehandhaafd
bleef is moeielijk, zoo niet geheel onmogeljjk na te gaan. Dat zij
echter door bepalingen van latere abten vaak geheel gewijzigd werd.
bewijst 'tklooster Clugny, waar abt Hendrik 1(1308-1322) bepaalde,
dat de uitdeeling der boeken geschieden moest door den subprior;
dat de ontvanger van een boek den titel van het werk, het jaar
en den dag van ontvangst op een eigenhändig door hem te onder-
teekenen bewijs moest invullen, en dat alle bewijzen in een algemeen
register moesten overgeschreven worden.4) Bij de Karthuizers kreeg

2) Dit blijkt uit de woorden : �reddat libruro, qui ad legendum sibi alio anno fuerat
commendatus.

2) Zie Gottlieb, No. 545 (�Breve recordationis de libri que prestavimus") en 546
(�de brevi librorum quod fit in capite quadragesimae"), beide van 't klooster Farfa
in Italic, uit de ile ecnw ; No. 392 van de Abdij S. Audoeni te Rouaan (1372);
No. 203 van 't Benedictijnerklooster Tegernsee (12e ceuw). Dat echter 't woord
�brevis" vaak ook hetzelfde betcckende als catalogus blijkt uit Gottlieb No. Allen 745.

3) Consuetudines veteres Canonic regul. S. Victoris Paris. '1. c. �ad ea vero
quae facere habet si opns fnerit solatium habere potest."

4) In 't College de Cluny de Parijs waren deze bepalingen in 1308 reeds ingevoerd
door Henricus de Fauteriis: »Praecipimus libros distribui sine acceptione perso-
narum per suppriorem studentibus, secundum facultates et scientias quas actualiter
audiunt, videlicet theologiam audientibus libros theologicos, et logicam audicntibus
logicales; recijiientes vero libros hujusmodi nomina seu titulas librorum,annum, diem receji.
tionit et nomen redpientis in kicilula in communi regisho redigenda scribanf. Franklin, I, 363 .
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ieder kloosterbroeder twee boeken in plaats van een; liun werd
tevens uitdrukkeljjk aanbevolen te zorgen, dat de boeken in goeden
staut blcven. 'i

Behalve aan de conventualen scbijnt men in sommige kloosters
ook wel eens boeken geleend te liebben aan vreemden - - lieden die

buiten het klooster stonden. "', Onjuist is het echter te beweren,
dat dit veelvuldig geschiedde, en nog onjuister üääruit te besluiten,
dat de Verdienste der kloosters voor de verbreiding der wetenschap
onwaardeerbaar groot is. ") Men was er over het algemeen alles
behalve liberaal mede en werkte het eer tegen dan in de hand,
om dat boeken uu eenmaal te zeldzaara waren en men een handschrift,
dat verloren ging, niet zoo gemakkelijk door een ander kon vervangen.
't Behoeft ons dus niet te verwunderen, dat er inricütingen waren
in welke het uitleenen van boeken volstrekt verboden was *); waar
ze zelfs de bibliotheek niet mochten verlaten dan alleen in hetgeval,
dat zij naar den binder moesten. '") Gelukkig kan hierbij vermeld

worden, dat het concilie van Rouaan van het jaar 1214 vevbood

dergelijke strenge bepalingen te maken, aangezien het uitleenen van

l) Hugonis statuta antiqua Ord. Carthusior. cap. XVI. § 9: Adhuc etiam libros ad
legendum accipit (frater) duos quibus omnem diligentiam curaraque praeberc jnbetur,
ne fumo, ne pulvere, vel alio quoque sorde maculentur.

2) Dat dit in de middeleeuwen ook voorkwam, en dat tal van bepalingen in de
kloosterregels, enz. juist hierop betrekking hebben, schijnt Vogel niet bemerkt te
liebben. Vandaar bij hem de zonderlinge mecning, dat ook de conventualen een
pand voor de geleende boeken moesten geven.

3) »On n'a pas assez remarque'1, zegt Delisle, Bibl. de l'Ecole des Charles Hie
Serie, I, 225, ,,lcs Services que Ics bibliotheques monasHques rendaientdansces circon -
stances. Le prüt des livrcs ütait considere comme une oeuvre de mise'ricorde des plus
meritoires". Dit mag ^vel zoo zijn ; men zag misschien gaarne dat anderen het
deden. 't Mag betwijfeld worden of Delisle's uitspraak met de waarheid in overeen-
stemming is.

4) Statuta, constitutiones et decrcta generalia congreg. Gallicanae fratrum et soror.
tertii ord. S. Franciscide Poenitentia, c. XXIV,p. 75 : ..Nulli extraneo, etiam religioso,
vel sacerdoti bccnlari, concedetur über ullus extra monasterinm asportandns, ne libri
perdantur." Quartum statutum collegii Cardinalitii (College de Cardinal Lemoine,
Paris) anno 1313: �Statuimus et ordinamus ut nullus scholaris dictae domus, sive sit
de mojoribus, sive de minoribus, attentet commodarc librum dictae domus, etiam sub
pi^imre seu cautione quacutnque; et hoc mandamus sub debito juramenti. Et qui-
cumque de dictis scholaribus hoc statutum non servaverit, sit privatus omni commodo
dictae domus." (Vgl. Franklin, II, p. 2SS, en I, p. 390.)

College des Bernardins a Paris: Nnllus. cujuscumque Status, officio vel gvadus
fuerit, librum extra librariam, pro se vel pro altero, in collegio aut extra, quacumque
lausa, nisi fortc causi rrpurationis, sub poena gravissima extrahere praesumat. (Aangeh.
bij Franklin, I p. 210 uit Felibien, Hist. de Paris, T. III, p. 177.)
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boeken door de bedoelde vergadering gerekend werd �onder de
voornaamste werken der barmhartigheid." l> In andere kloosters
mochten kleine, weinig kostbare boeken door den armarius worden
uitgeleend, onder voorwaarde, dat hij er iets voor in pand kreeg,
dat rainstens van dezelfde waarde was en goed kon bewaard worden;

groote en kostbare werken mochten echter niet uitgeleend worden
zonder vergunning van den abt. '') Natuurlyk moest de leener ook
nog een bewijs van ontvangst teekenen. Zelfs kloosters onder elkander
pasten dergelijke raaatregelen toe: in 117-4 leende Ulricus Schenk,
proost in Schinen, eenige boeken van 't, Benediclyner klooster
Reichenau, �nt haberct praedicdbilia pro populo" en gaf een aantal
van zijn eigen boeken in pand, die hy terug moest hebben als hij
de geleende werken weerom zond.3) Alles saamgenomen schijut
men dus in de middeleeuwen over het uitleenen van boeken aan de

buitenwereld van de meening geweest te zn'n, die zoo kort en duidelijk
geformuleerd is in de Statuten van de Congregatie van St. Maurus:
�Extraneis niri.^hni', nunqutnn #hii' S/i/n'i'tn/-/.- j/iyxii <-t ili'lut«
cautione, commodare est licitum." 4J En dat men al te groote
liberatiteit in dit opzicht, zoowel tegenover de conventualen van het
klooster zelf als tegenover vreemden bepaald verkeerd vond. bln'kt

uit de volgende feiten: In het jaar 817 werd in het Capitulare van
Aken bepaald, dat de kloosterbroeders na de gewone jaarlijksche

uitdeeling in de Vasten, geen andere boeken uit de bibliotheek

') v. Bessin, Concilia Kotomagensia, p. 118-119: Intevdicimus inter alia viris
religiosis ne vmittant juramenta de nou commodandis libris indigentibus. cum commodare
intev pvaecipua opera reputctuv misericoTiliae. Qvvocivca.. . .alii ad opus fratrum in
domo rctineantur, alii secumlum providcntiam abbatis, cum indemuitate domus indi-
gentibus commodentur, etc. Een cn ander is woordelijk overgenomen uit de Statuten
van "t concilie van Parijs van 1212.

2) Hugonis statuta antiqua Ord. Carthusior. P. 1. cap. XLI. ^ 31. Sacrista libros,
cum accommodcntnr, scribit, pignus retinet et custodit. Cunsuetudines veteres Canon.

Regul. S. Victoris Paris, apud Martcne de antiq. Eccl. ritib. T. III Append. p.
2ß2.: Numquam Armarius libros prae&tare debet, nisi ab eo, cui praestat, vadimonium
accipiat; ita ut si persona ignota fuerit, et aequivalens sit ipsum vadimonium, et
nomcn illius, cui praestat et vadimonium, quod accipit, in brevi annotatum retincat.
Majores autem et pretiosores libros sine licentia abbatis praestare non debct. Reglement
van 't College de Sorbonne a Paris (1321) .. ITt nullus Über prestetur extra domuiu
alicui, nee socio. nee extraneo, sub juramento, nisi super vadiuni (vadimonium)
amplius valcns et in re que servari potest pura, auro, argentco vel libro; et hec vadia
scrvcntur in cista ad hoc deputata (Franklin I. p. 237.) 3) Gottlieb, No. 177.

4) Regula S. P. Benedicti et Conslitutiones congreg. Sancti Mauri, cap XII p. 225.
Franklin I p. 110.
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mochten ontvangen dan alleen wanneer de prior het beval. ') In
het jaar 14öS werd een abt door het generaal kapittel der Cisterciensers
crnstig vermaand, inet het uitleenen van boeken vooral niet te
vrijgevig te zijn.")

Uit al hetgeon tot hier toe over den werkkring van den armarius
werd medegedeeld blijkt duidelijk, dat hy als vertegenwoordiger der
belangen van de wetenschap in zijn klooster stellig geen onbeperkten
invloed op zyne medebroeders kon uitoefenen: in de eerste plaats
niet, omdat hij ondergeschikt was aan den prior, en vervolgens,
omdat ook hy zelf min of rneer beheerscht werd door den - - vaak

zeer veranderlyken - - geest, die 't geheele klooster bezielde. Maar
het zal ook duidelyk geworden zy'n, dat hij, onder een abt die niet

onverschillig voor, of ten minste niet bepaald afkeerig was van
kennis en wetenschap, zeer veel goeds kon stiebten onder de conven-

tualen, wanneer hij zelf een yverig, wetenschappelyk man was, zeer
veel kwaads echter, wanneer het tegendeel het geval was.

3. De Armarius als verdeeler der dagelijksche werk-
zaamheden onder de verschillende kloosterbroeders.

Wie met aandacht de inwendige organisatie der kloosters nagaat,

zooals deze bly'kt geweest te zijn uit de Statuten der Benedictijner

orde sedert hare hervoruiing, alsmede uit die van de, tengevolge

dier reformatie, ontstane zu.sterorden, die zal, zelfs wanneer hij het

streven der kloosters als geheel verkeerd beschouwt, toch moeten

erkennen, dat de grondleggers dier organisaties by hare inrichting
eene niet geringe mate van gezond verstand en scherpziunigheid
aan den dag gelegd hebben.

Dit blijkt vooral uit de wijze, waarop zy de verschillende
werkzaamheden en plichten onder de kloosterbroeders verdeeld
hebben, sommige opdragende aan een enkelen monuik alleen, andere

') v. Herrgott, Vct. discipl. roonast. p. 25 b.: Ut in Quadragesima librisde bibliotheca
secundum Prioris dispositionem acceptis, alios, nisi Prior decreverit, non accipiant.

J) Abbati de Alonasteriolo districte praecepit generale Capitulum, ne de cetero libros
sui monasterii fiic facilitcr et communiter concedat, praesertim cum, ut fertur occasione
ista saepius alienentur aut deteriorentur, nee etiam sine scientia et praesentiaconrentus
aliquando sipllentur. V. Martene et Durand, Thesaurus Anecdoter. T. IV. p. 1622
$ 5. Hoe gemakkelijk kon ook misbruik 't gevolg zijn, als, gelijk in Weissenburg het
gcval was, zelfs vronwen boeken künden krijgen! Vgl. Hunter. Geschichte Pabst Innocenz
III, Bd. III p. 583-584 Nota 448, volgens Schannat.
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daarentegen aanwijzend om in geraeenschap vervuld te worden,
waardoor zij aller medewerking wisten te verkrijgen voor een en
hetzelfde doel. Deze bezigheden waren van verschillenden aard,
daar ze deels betrekking hadden op een bepaald, blijvend arabt in
het klooster, deels aan verschillende conventaalen werden opgedragen
volgens eene zekere rangorde, dienaar omstandigheden moest gewijzigd
worden. Waren gene reeds als vaste ambten in de Statuten aan-
gewezen, deze laatste werden door den armarius verdeeld. Deze moest
n 1. aan het einde van elke week de zoogenaamde breris tabu/in' -

ook wel tabula officialis of mah-'n-ula genaamd - - op.stellen, waarin
aangegeven werd, wie der broeders in den loop der volgende week

'zoowel op de geregelde uren als bij de hoogmis, in 't kapittel, aan
tafel, by de coilatie en de vigilien zingen of voorlezen moesten. Bij
deze verdeeling mocht hij geen acht slaan op de wenschen der
verschillende kloosterlingeu, ook niet naar eigen willekeur haudelen,
noch bij dezelfde bezigheid een lagere in rang door een hoogere

doen opvolgen, noch ook een enkelo tweemaal hetzelfde werk opdragen,
vöör nog de anderen, welke ook daartoe ter beschikking stonden,
hunne beurt gehad hadden. Dan moest hij bij de keuze zooveel

mogelijk de bijzondere geschiktheid van den een of den ander in

het oog houden, in geval van verhiuderiug van den een tijdig een

ander als plaatsvervanger aanwijzen, en dergelijke dingen meer. Zoo

moest hy ook de processies ordenen, aan ieder zijne taak daarbij

aanwijzen, en hen terecht wijzen, die daarbij niet liepen zooals 't
behoorde.

Behalve de brevis tabulae moest hij ook de brevis defunctorum

opstellen. "Wanneer n.l. een der conventualen overleden was, moest

hij niet alleen de andere kloosterbroeders daarvan schriftelijk in
kennis stellen, maar ook terstond een doodsbericht zenden uaar de

andere kloosters van dezelfde orde, welke in den omtrek gelegen
waren, om ze op die wijze uit te noodigen aan de begrafenis van

*) Tcr wille der kortheid worden hier alleen de belangrijkste plaatsen aangegeven.
Du Gange s. art. Brevis tabulae T. I p. 1295. - Consuetud. veteres Canonic. regul.
S. Victor. Paris. Cap. XXI ap Martene de anliq. Eccles. rit. T. III Append. p.
262 sq. - Bernardi Ordo Clnniacens. cap. XIV ap. Herrgott, l.l. p. 161. - Guidonis
Disciplina Farfens. ap. Hergott p. 126. - Ex Tsunm Cistcrcicnss. libro ap. Martene
de antiq. monachor. ritib. lib V cap. X § 53. p. 262. Lanfranci Constitutiones
ap. Wilkins Concilia Brittanniae T. I p. 348.
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den overledene deel te nemcn. Wat de verder verwijderde kloosters
betreff, het dikwijls zenden van zulke doodsberichten daarheen zou
met te veel raoeielijkheden zyn gepaard gegaan, waarom hem toegestaan
werd na den afloop van elk jaar een bericbt te zenden over alle
sterfgevallen, welke waren voorgekomen.

Het klooster Clugny bield er voor dit doel een bijzonderen �brevetarius"
op na. Ook moest de armarius de namen der overledenen en hunne

sterfdagen in den kalender opteekenen, een feit, dat veel bewyst
voor de betrouwbaarheid van zulke kalenders, daar z\jne aanteeke-
ningen daarin een officieel karakter dragen.] i

4. De Armarius als voorzanger en leider van hetKoor.

Het spreekt van zelf, dat in inrichüngen, waar niet alleen de
kerkelyke, maar ook bijna alle andere gemeenschappelijke handelingen
met gezang gepaard gingen, waar men gezangen hoorde weerkliriken

bij dag en bij nacht, hooge eischen gesteld werden aan dengene,
die het gezang moest aanheffen en leiden. Even duidelijk is het,
dat de uitvoering grootendeels van zijn' ijver en zijne bekwaamheid
afhing, en dat hij togenover zijne ondergeschikten een standpunt

behoorde in te nemen, dat hern, naast eene zekere mate van onaf-

hankelijkheid in doen en laten, tevens het noodige gezag verleende.

De wetgevers der kloosters hebben dit blijkbaar begrepen en den
armarius in zijne hoedanigheid van cantor bijna onbeperkte macht

over zijne ondergeschikten toegekend, terwijl zij aan de laatsten on-

voorwaardelh'ke gehoorzaamheid oplegdeu aan zijne bevelen. Mocht
liij van zijn kant zicli aan plichtverzuim of andere verkeerdheden
schuldig maken: hij was daarvoor alleen verantwoording schuldig
aan het kapittel. Den zangers was het uitdrukkelijk verboden bij
ln.'t zingen op- of aanmerkingen tegen hern te maken; zij werden
voor eens en voor altijd vervvezen naar het kapittel als de competente
rechtbank. Juist wegens zijne vele bezigheden gaf men den cantor

:) v. ßernardi Ordo Cluniaccns. cap. XIV. ap Herrgott 1. 1. p. 163. -
Wilhelm! Constitutiones Hirsautriens. hb. II cap. XXIII. ap. Herrgott. 1. 1. p.
506. -- Guidonis Disciplina Farfens. ap. Hcrrj_rot l 1. 120 - 127. - Murtene, de
niitiij. rnonachoi-. ntib. Hb. V. cap. X. $ 16, T. IV. p. 137 (ex Consuetudines
Cluniaceims monasterii et S. Benigni Diviunensis) en cap. XIII S -H -- 47. p. 277,
waar vourbceldou van zulke breves gegeven worden. Statuta Hugonis V, Abbat.
( luiiiiicens. ap. Marrier, Bibl. Cluniacens. p. 1470. en Stntuta Hcnrici I. Abb. CluEiae.
XXIX ap. Marrier, 1. 1. p. 15.V�'.
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een blyvenden belper (succentor), die, wanneer gene afwezig was of
door andere bezigheden verhinderd werd, met dezelfde machtsvolkomen-
heid zijne plaats verving, terwyl hij anders aan hct hoofd van het
linker koor stond, als de cantor aan de rechterzijde voorging. ')

Er dient nog op gewezen te worden dat men in lateren tijd,
waarschyniyk wegens de menigvuldigheid der bezigheden, welke den
armarius waren opgedragen, alsook omdat een goed bibliothecaris
nog niet altijd een goed cantor was, in verschillende kloosters zyn
werkkring gesplitst heeft, zoodat toen twee of drie fnnctionarissen
elk een deel van de werkzaamheden vervulden, die vroeger door een

persoon verriebt werden.
Hebben wij getracht in bet voorgaande een overzicbt te geven

van den werkkring van den armarius in de middeleeuwen, bet heeft

uiet in onze bedoeling gelegen daarbij alle kleine plichten en werk-
zaamheden op te sommen, welke hem in de Statuten van sommige

kloosters op de schouders gelegd werden. L an toch zouden \vij

nog beel wat bezigbeden kunnen aanvoeren, doch daaronder zouden

er zijn, die slechts in een enkel klooster tot zyn werkkring gerekend
werden. Om een enkel voorbeeld van iets dergelijks te geven: de

armarius te Citeaux was verplicht een register aan te leggen, waarin
alle kloosters zijner orde stonden opgeteekend, met het jaar huuner

sticbting. Dit blijkt uit de Statuten der orde van 1239 en 1270.

in welke aan alle abdijen bevolen werd over die zaken een bericht

naar Citeaux te zenden. -)

Zeker is het, dat de armarius, zou hij zijn anibt met nauwgezetheid
en ijver vervullen, lang zooveel vryen tijd aiet had als menigeen
zijner bedendaagsche ambtgenooten. Integendeel, wij moeten ons ver-
wonderen, dat vele dier middeleeuwsche boekenwaarders bij bunne
drukke bezigbeden nog den tijd gevonden hebben boeken te schrijven
of ten minste af te schrijven.

') V. Lanfranci Constitutiones ap. "Wilkins, Concilia Magnae Brittarmiae T. I. p.
348. - Herrgott, Vetus disciplina monast p. 505. -Vsus Ordinis Cistercienss. ap.
Paris, Nomasticon Cisters. P. I. p. 235 - 237. - Consuet. veteres Canonic. ix-^ul.
S. Victoris Paris. Cap. XXXIV, ap. Marlene de iintiq. Ecclcs. ritib T. III
Append. p. 264.

2) v. Martene, Thesaurus Anecdotor. T. IV. 1369-1370 et pag. 1434.
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Middeleeuwsche Bibliotheken in Nederland.

AI is het niet onwaarschijnln'k, dat de Frankische zendelingen,
die in ons land het eerst 't Christendom gepredikt hebben, boeken
met zieh voenlen ; al is 't zoo goed als zeker, dat de eerste bisschop
van Utrecht, "\Villebrord, de stichter der kathedraalschool, er meerdere

zal bezeten hebben: van een boekverzameling binnen onze grenzen
is eerst sprake in het leven van Bonifacius. �De Apostel van Duitsch-
land" toch was een warm vriend der wetenschap en voerde op zjjne
reizen steeds een kist met boeken hij zieh. Ook toen hij zieh te
Maintz gereed maakte voor zijn lautsten tocht, die bij Dokkum zoo'n

droevig einde nemen zou, vergat hü zijne boeken niet; maar, als

zeide hem een voorgevoel, wat er met hem gebeuren ging, hij gaf
bevel behalve de boeken ook zijn lijkkleed in de kist te leggen. Toen

<le woeste Fviezen hem en zijne volgelingen vermoord hadden, �brachten

zij de boekenkisten, waarin vele boekdeelen waren, naar de schepen,

in de meening, dat zy zieh dusdoende met een grooten voorraad

goud en zilver verrijken zouden" schryft zjjn biograaf Willibald ; �doch
toen zij de kisten opengebroken hadden, vonden zij in plaats van
goud boekdeelen en in plaats van zilver bladen met goddelijke weten-

schap. EU boos over hunne misrekening verstrooiden zij den geheelen
boekenschat over veld en weide.1' l)

Waarschijnlyk had de vrome man den grondslag voor zn'ne verza-

meling zelf gelegd, toen hij nog in de abdy Nhuts-celle in Southampton-
shire studeerde; doch hoe moeielijk het was in die dagen boeken te
verkrijgen, blykt uit hetgeen van zijne briefwisseling bewaard bleef.
Zoo had hij om.streeks 720 aan de abdis Bugga eene geschiedenis
der Martelaren gevraagd; in haar antwoord leest men �Simulque

i-iifitns Ina, quo<l pavxiones Martyrum, quaa petisü tibi trans-

') Willibaldus, Vita S. Bonifacii Archiepisc. In Pcrtz, Monutn. Germ. bist. II p.
(349-351 Hanover 1829.)
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mitti, adhuc minime potui impetrar<\ Sed dum valeam, faciam." ')
Wel blykt het, dat hy by zyn tweede bezoek aan Rome in 722
van Paus Gregorus II een boekje - - in quo sacratissima ecclesias-
ticae constitutionis iura pontificalibus sunt digesta conventibus ~) -
ten geschenke ontving, en bedankt hy ook de abdis Eadburga van
't klooster Thanet in Kent omstreeks 735 voor 't feit, dat zij hem,

den balling in Germanje, eenige bocken vereerd Lad, maar overigens
is 't in zijne brieven bijna alty'd vragen en vragcn om nieuw voedsel
voor zyu geest. Zoo verzoekt hij zyn vriend Daniel, bisschop van
Winchester, hem een handsclirift te zenden, nagelaten door zijn
ouden leermeester abt Winbert, waarin de bocken van zes profeteu
vereenigd waren, geschreven met heldere eu duidelijke letters; want
zoo'n afschrift was noodig voor zijn verzwakte oogen, daar by kleine

en te zeer verbünden letters niet meer onderscheiden kon; en op 't

vasto land kon hij gecn dergelijk afschrift verknjgen.3) Zoo ver-
langt hij dat Eadburga hem door den priester Eoban een afschrift
met gouden letters laat maken van de brieven van Petrus 4); vraagt

Nothelm, aartsbisschop van Canterbury om een geschrift van den
H. Gregorius 5); en smeekt zijn ouden vriend en leerling Duddo hem
dat deel van de commentaar op Paulus' brieven te zeuden, dat hem

ontbrak, �waut ik heb ze slechts voor twee brieven, dien aan de

Romeinen en den eersten aan de Corinthen." °) Zoo zouden wy nog
eenigen tyd kunnen voortgaan.

Mögen wy zijn biograaf Willibald gelooven, dan zyn Bonifacius'
boeken later onbeschadigd terug gevonden. In de Dombibliothcek
te Fulda toont men nog het Evaugeliarium, dat de Heilige in zijn
laatste oogenblik boven zijn hoofd gehouden had om den uootlottigen
slag af te weren, en eeuige andere handschriften, die hem zouden
behoord hebben. ̂ 

Ook van enkele tydgeuooten en navolgers van Bonifacius weten
wij, dat zij veel moeite gedaan hebben om boeken te vergaderen.
Zoo staat opgeteekend dat Gregorius, toen hij in 737 met Bonifacius
te Rome vertoefde, Kp1nrima volumina sanctarum scripturarum"

') Monum. Mosunt. ed. Phil. Jafte, Berol ]866, p. 75. 2) Pertz, Monum. p. 348.
a) Monument. Mogunt. cd. Jafte, Bcrol. 1866, p. 160. <) ibid. p. 98, 99.
'">} ibid. p 96. ') ibid p. 98. 7) Pertz, Monum. Germ. hist. II p. 331 Vgl. Sharon

Tui-ner, The bist, of the Anglo-Sax. III p. 247.
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verzamelde, die hij �de Utrechtsche abf, wel zal mcdegevoerd hehben.
naar zyne woonplaats '); van Ludger, dat hij, in 780 van York
terugkwam �habens secum copiam librorum" 2);van bisschop Frede-
rik I van Utrecht (825-838), dat hy van Rhabanus Maurus uit Fulda
de commontaren t er leen kreeg, die deze op Mattheus en Jozua
vervaardigd had, inet het doel er afschriften van te laten maken.')

Zoo zal zieh langzamerhand te Utrecht een boekenvoorraad ge-
vormd hebben, waarvan echter wel niet vecl bewaard zal zijn-
Meermalen todi werd de stad verwoest door de Noormannen, en dat

deze ook de boeken niet spaarden, bewijst 't geen Oetbertus zingt
in zijn leven van den H. Frederik, bisschop van Utrecht:

Est quia corabastus jiun Danis forte libellus;

De ipso factus fuerat qui magnus et amplus,
Cuin ujultis aliis libris, dum funditus urbis

Trajecti muros beu ! diruerunt veDerandos. 4)

De eerste boekerij die wij op Nederlaudschen bodem om zoo te

zeggeu zien ontstaan en eenigermate althans in hären groei kunnen
volgen is die van de Benedictijner Abdy Egmond. Kort na de

stichting, die omstreeks 950 zal plaats gehad hebben, werd z\j door

(Jraal' I>irk II en zijne gemahn Hildegarde ruiin van goederen en

inkomsteu voorzieu. Vulgens de oorkonde, waarbij graaf Dirk V den
2G Juli 1083 deze schenkingen bevestigde '). waren daaronder ook

boeken, o. a. een Evangeliarium, later door Melis Stoke in zijne
kroniek veimeld met de woorden

�Oec gaf si, doer sine minne,

Enen Ewangelien boec der medc,
(Iheinairt. rnef ^roter dierhede

Van edelen stenen, van linen goude." 6)

dat, na een zwerftocht van eenige eeuwen, aangelaud is in de Konink-
lyke Bibliotheek te 's Gravenhage.

In dezelfde oorkonde van 1083 wordt ook melding gemaakt van

een aantal boeken, door den zoou van Dirk II, Egbertus, aarts-
liis.seliop van Trier (977-993) aan 't St. Adalberts klooster ge-

!) Mahillon, Saec III 2. 29fi. 2) Pertz, Monumentn, II p. 408.
3) Mabillon.saec. IV 2. p. 4l. 4) Acta Sanct. Julii Tom. IV. Parisiis et Romae, 1868,

p 457.
s) Adr. Kluit, Hist. crit. comitat. Holl. et Zcclaiid. II p. 119-127.

'. Iluydecoper. I. v. fi?6-C29.
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schonken, n. 1. �Missal,': C<ii>Hul<u-<<\ Historiam, w-tits notiumque
1,-*l(nni-)ifnm conlincutem, multosque alias Uhros" wat Melis Stoke
in zyne kroniek herhaalt met de woorden:

�üese, doe hie aerdsch bisscop ̂ vas,
Ghedochte liem wel int berte das,

Wanen hi comen was van gronde,
Ende eerde 't Goedshuus 't Egmonde,

Als sine vorders daden na rechte;

Ende offerde sente Aelbrechte

Een goudijn cruce van scoenre manieren,
Ende oec ene kasuffle diere,

Ene aelmatike ende een missael,

Capitulaer ende een passionael,
Ende ander goede boeke der met,
Ende d'Oude ende de Nie Wet

Jiescreuen in letteren fine." ')

De �andere goede boeke,'1 waarvan Stoke sprcekt, worden ons
eenigszins nader aangeduid door eene oude aanteekening, medege-
deeld door Bakhuizen van den Brink in zijne �Hecmundensia",
waarin, bebalve van de reeds genoemde boeken, ook nog sprake is

van een �tripartitum psalterium, Dininri-m Donatum, glosarium".2)
Doch, dat ook hier Egbertus' schenking niet in baren vollen omvang

beschreven wovdt bevrijst het ..ImliUnm aliquvmm liltromm xiuxux-
fenj egmondensis secundum que uh'nm<- in i>hinl>u* nnfi</u/s Jilri*
inueniuniur", in de zestiende eeuw opgesteld door �frater Balil<-
wimts He hagacomitis", tegenwoordig behoorende aan de Bibliotheek
van de Maatschappü der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.3;

Daar loch blijkt, dat het gescheuk van den Trierschen aartsbisschop
rainsteus uit twintig boekdeelen bestond, waaronder ongeveer al datgene
voorkomt, wat een nieuw klooster noodig had voor den kerkdienst
en voor de school.

Voor de kerk: een missaal; een collectarius (een soort van gebeden-

'i Melis Stokc, Uitg. Hnydecoper I, 669-081. 2) Nederl. Rijks-Archief l, p. 201.
:l) Het werd 't eeist uitgegcven door Mr. H. van Wijn, Huiszittend leven, deel I.

stuk III (Amst. 1S01) blz 253-333. Een betert, doch ook nog te wenschen over-
latende uitsave bezor<rde Dr. II G. Klej'n, in Acquoy en Kogge's Archief von Nedevl.
Kerkgeschied. Deel II (1887) blz. 127 e. v.
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boek ?); een compleete bijbel i); een psalterium met Dietsche woord-
verklaringen; de vier evangeliön, waarvan dat van Johannes met
glossen voorzien was, en een passionaal.

Voor de school: 't voornaamste gedeelte der �Institutiones gram-
maticae" van Priscianus: de �Ars maior" van Donatus en de �Ars
metrica" van zyn leerling Eutyches ; de commentaren van Smaragdus
en Remigius op Donatus grammatica; 't beroemde boek van Martianus

Capella over de zeven vrye kunsten; en Boethms, �ße arithmetica"
en ,,De musica."

Zooais men ziet, Egbertus Lad eene goede keuzc gedaan. Daarbij
schonk hy ten overvloede nog een goeden voorraad stichtelijke lectuur,
vooruamelijk werken van Augustinus, doch ook een boek met Hörnchen

van Chrysostomus en een drietal levens van Triersche bisschoppen.
Of er onder de eerstvolgende abten van het klooster niets voor

de libei'ie gedaan is ? Men zou het mögen veronderstellen, daar
broeder 1-ioudewy'n �vuyten-Hage" ons daaromtrent niets weet mede
tc deelen. 't Kan zijn, dat de mouniken het in die eerste jaren te
druk gehad hebben met huiselijkc en landelijke werkzaamheden om
aan de vermeerdering van liunnen boekenschat te denken. Misschien

ook waren zy niet genoeg geoefend in de schrijfkunst. Sterk is
echter de boekenvoorraad aangegroeid onder den vijfden abt, Stephanus,
die het klooster van 1057 tot 1105 bestuurde, en veel hart schijut

gehad te hebben voor de wetenschap. Minstens tachtig deelen *),
waarin ± 108 verschillende werken ;!), werden in zijn tijd afgeschreven,
aangeschaft,4) of ten geschenke ontvangen. 5j Als begünstiget-
van de boekery ondeischeidde zicli vooral een zekere magister Bal-

dcwinus, die haar met een flink aantal klassieke schryvers, meerendeels
dichters en grammatici, veri'ijkte. '') Zoo bezat de abdij bij Stephanus'
dood handschriften van de werken van Aulns Gellius, Aristoteles

en Avianus, verschillende boeken van Boethius en bisschop Adelbolds

') Ziedaar wat bcdocld worüt met �historia continens vetus et novum testamenturn,"
een boek dat Dr. Kleyn niet thuis wist te brengen (!). Dat dit werkclijk juist is,
bewijst 't geen Alelis Stoke meedeelt, die 't boek zeker wel onder de oogen hceft
gehad Maar er zijn nog wel andere ben-ijzen voor aan te halen.

-) 7,i><> bjirci'kt Baldwinus de Ha<;;i ( omitis zelf, bij Dr. Kleyn bU. 144.
3) Berekening van Dr. Kleyn, blz. 135. 4) �Scribi fecit vel procuravit", bij Kleyn blz. U4.
5) �cmpti vel duti", bij Kleyn} blz. 150, nnui 2.
"J �contulit monnstcrio", bij Kleyn, blz. 152.
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commentaar op een daarvan, de �Disticlia" van Dionysius Cato,
een vry groot aantal werken van Cicero, verschillende Donaten.
Fulgentius, Horatiüs, Lucanus, Persius, Priscianus, Porphyrius.
Sallustius en Statius. Van de Christelijke dichters worden genoemd

Arator, Prosper Aquitanus en Sedulius. Vooral voor de klooster-
school waren deze aanwinsten van het hoogste belang.

Ook voor de geschiedenis schjjnt men onder abt Stephanus de
noodige waardeering gekoesterd te Lebben. De werken van Orosius.
de �Gesta Langobardorum", de flistoria van Luitprand, de �Grsta
/"VrtHconwz" en de �Galliama Historiä11, twee levens van Karel
den Groote en een tweetal geschriften over den strijd tusschen

Hendrik IV en. Hildebrand, �zij getuigen er van, dat Stepbunus

belang stelde in het verleden en lieden der Germaansche volken".
zegt Dr. Kleyn.

�Dit nationale gevoel was het zeker ook, dat hein dwong de

boekerjj met den � Waltharius" te veriijken. Behalve dit gedieht

treffen wij verscheidene ücties onder deze boeken aan. zooals de
�Recognitiones Clementinae", de �Reis van Sinte Braudaen". �de
ir'ftfa Al<xan<lri Af<t(/ni," de �Dicta Sililhie" en Dares' De i.i'nl/n
Troiae" ')

Niet alleen de bespiegelende wysbegeerte vertegenwoordigd
door boeken van Aristoteles, Cicero, Seneca, Boethius. Porphyriu-s
e. d. trok de aandacht; ook de zoogenaamde natunrphilosoplne is
vrij goed vertegenwoordigd. Daar waren Beda. ..De naturis rennn".
de commentaar van Oribasius op de Aphorismen von Hippocrates,
een Physiognomia, waarschijnh'jk van den medicus Loxus -), Theodolus
,,Lile1lus de VII planet is 3), Priscianus �Perirgeais\ een aardrijks-
kundig schoolboek, en Wandelbertus �In Axtrf»n<>iniii."

Op rechtsgeleord gebied was er nng weinig: een boek �ml i/iilitia

fiici<mda" naar het schijnt saamgebonden met de �brieven van
een zekeren bisschop Udalrik, en de ,,/c./ SaJica".

Ook met een aantal theologische boeken werd de bibliotheek

verrpt: geschriften van Augustinus en Athanasius, van Beda. de

Regula S. Benedicti en een commentaar daarop, verschillende werken
van Chrysostomus, van Didymus, Hieronymus en Isidorus. Buitendien

l) Dr. Kleyn, Wz. 136. *) Dr. K\eyn ziet cv een amier -vvcik in.
3) Ook hici- mecn ik van De. Kleyn's verklaring te moeten afwiiken.
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een Hexaemeron, dat van Ambrosiiis of Basilius kan zyn, 't Progno-
fticon van Julianus van Toledo '), e. a. waaronder Heiligenlevens
van S. Barbara, S. Dionysius, S. Ghertruda, S. Hieronymus, S. Nicolaas.
S. Paula en S. Walburga. Naar liet schynt werden ook eeni-e
boeken van ritueelen aard geschreven of ten geschenke ontvangen:
eenige psalteria, eenige werken over de mis, een baptisterium, een
nocturnale, een �liier coniurationum" - waarmede wel eeu lili-r
" "nircisntorum bedoeld zal zijn - - en eenige gebedenboeken.

Stephanus' opvolger, abt Adalardus, die tot 1120 liet klooster
bestuurde, schijnt zieh minder om de wetenschap dan om de belangen
van den eeredienst bekommerd te hebben. Het zijn bijna alle liturgix !;>"

werken, die hij schrijven liet; en de Musica van Guido van Arezzo.
't eenige boek dat nu uiet strikt onder die rubriek te brengen valr.
kwam toch in de eerste plaats den kerkdienst ten goede. En, een

nieuw bewijs voor de Stelling, dat de monniken gewoonlijk den weg
volgen dien de abt aangeeft: ook de �citstos nr/r.wV', Richerus,

laat er, naar 't schijnt op zijn eigen boutje, nog een viertal M'erkeu

van denzelfden aard bij vervaardigen. -)

Onder Adalardus' opvolger, Ascelinus, tot nog toe huiskapelaan
van Petroneüa, de vnmw van Floris II, die ons geschetst wordt

als een �Jiomo si>ni>Ucis naturui.- >.jt if/nams pcnitas mona*ln-i
"nliiiis"*) zou de boekerij misschien in statu quo gebleven zijn,

had niet zijn opvolger als kapelaan der gravin, een zekere Nummarns.
een passionaal aan de abdij geschonken,4) en de monnik Frederik
niet had gezorgd voor den aangroei der liberie. "') Hij schijnt een
geleerde geweest te zijn, die af en toe zelf eene verhandeling te
boek stelde, en vele andere boeken liet afschrijven of wist te verkrijgen.
Wol waren ook daaronder weder een groot aantal liturgische geschritten,
o. a. drie missalen, drie gradualia, een antiphonarium, en een tiental
abecedaria, zeker voor de school besterud, maar ook Gregorius

]) In zijcu verklaring van dczen naam zal Dr. Kleyn, (blz. 145, noot 5 en C) wel
goed ge/ien hebben. Jk uensch er alleen op tewijzcD.datde verwarring Tan Julianns
Toletanus en Julianus Pomerius - als 't tenminste vcnvarring is - van zeer ou Im
tijd dn^teckent. Ouk in andere oude catalogi körnt zij voor. Zie Becker, No. 11,
14l cn No. 32, 543.

-') Uij Kleyn, blz. 154.
Wilhelm! Monacli. et procur. Egmond. Chronic. bij Matthaens, Analecta (1738)

ll ], IM;.

*) Bij Klevn, blz. 154. "'") Bij Kleyn, blz. 155.
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..Moralia in Jolum," Augustiaus op de brieven van Johannes,
Bernardus' boek �De libero arbitrio" en een Glossarium op den
geheelen bijbel werden door zijo toedoen geschreven of gekocht.

Abt Walter, die den onbekwamen Ascelinus in 112Ü verving, was
een geheel ander man. Ging de monnik Frederik ook na de körnst
van den nieuwen abt nog een tydlang voort met de vermeerdering
van de bibliotlieek, hy stond nu niet rneer alleen, daar ook AValter
al zijne krachten inspande voor hetzelfde doel. Hetzy dat de oude
kerkboeken onbruikbaar waren geworden, hetzy ze niet beantwoordden
aan de eischen die de nieuwe abt stelde, hy begon met een dertigtal
nieuwe kerkboeken te laten vervaardigen, �waaronder men voor het

eerst sequentieboeken en brevieren aantreft." Behalve eenige histo-
rische werken - - een gedeelte van Flavius Josephus en de geschie-
denis van den eersten kruistocht - waren het of schoolboeken 6t'

godgeleerde geschriften, die door zijn toedoen in de bibliotbeek kwamen.
Eenige waren niet anders dan nieuwe afschriften van werken, welke

de abdij reeds lang bezat. ') Maar toch waren er ook tal van iiieuwe
bocken bij : de Homelien van bisschop Haymo van Halberstadt,

Paterius, het �Vaderboek" - dat echter binnen Haarlem ver-

biandde - - werken van Ivo Carnotensis, Hugo de Sancto Victore,

Petrus Lombardus eu Gilbert Porretanus, die bewijzen dat abt

Walter, uit Zuid-Nederland afkomstig, op de hoogte was der Fransche
wetenschap van zijn tijd.

Een aantal klassieke schrijvers en commentaren op hunne werken
�procuraverunt" in Walters dagen de Scholieren.2) Moeten wij
daaronder verstaan, dat zij ze eigenhändig afschreven ? Dr. Kleyn
sdrijnt die opvattiag te huldigen, 't Körnt ons echter waarschijnlijker
voor, dat abt Walter de in Frankrijk veel gevolgde gewoonte invoerde
�Ut quivis novitins in die professionis sucn.' etiam librum donaret
HWiothccae utilem et alicujns pretii." 3)

Verder verkreeg de abdij onder Walters bestuur belangrijkeboek-

') Isidorus Etymologia verkreeg de boekerij rceds onder abt Stcphanus (blz. 146),
nu opnicmv (blz. 159.) 't Liber de divinis sentencijs van blz 159 zal wcl een afsohrift
gewecst zijn van 't Rclijknamige op blz 146. 't Pnssionaal op blz. 161 senocmd, schijnt
Rroote overecnkomst gehad tc hebben met het door Egbertus geschonkcne, blz. 143 ci<>

3) Bij Klcyn, blz 161.
:)) Zoo luidde federt de lle eeuw 't voorsehrift in de abdij van Corbie. Zic Franklin

I p. 110, noot 2. Vgl. 't art. van Dr. Kleyn, blz. l"B.



86

-"«"H-henken van den priester Symon, die later monnik werd, een
aantal bijbelboeken van Magister Joseph, die ook de pij aannam
en van den Rijswijkschen priester Deddo.')

Walter, de man die zooveel voor de Egmondsche abdij gedaan
had, overleed in 1101. Of zijn naaste opvolgcrs ook wat voor de
boHcerij deden, daarvan weet Boudewijn wten Hage ons nicts
modo te deelen en ook de andere bronnen zwijgen daarover. Eerst
onder den abt Lubbertus II (1240 -1201) werden weder ruime

schenkingen aan de bibliotheek gedaan door den priester Nicolaus

van Saynden, -) die tegelijkertijd monnik werd, en door een zekeren

priester Symon en zijn neef Angustinus. ~) Meerendeels waren het
werken van klassieke schrijvers of commentaren daarop.

Daarop springt Boudewijn wten Hage nogmaals eene tijdruimte

van ruirn een eeuw over, waar\-an hij niets weet mede te deelen.

om te eindigen inet een lijst der boeken onder den abt Johannes

Weent (1381- 1404)gekocht, ten geschenke ontvangen of afgeschrevec.
Vooral op de beoefening van het kerk- en wereldlijk recht schijnen de

kloosterlingen zieh in zijn tijd toegelegd te hebben. Pandecten en

Decretalen vormen de hoofdschotel, natimrlijk met de commentaren

van Bernardus de Botone, Goffredus de Trano, Johannes Andrcic.

Azo, e. d. Bovendien koclit de later abt geworden monnik Gerardus
de Ockenbei'ge te Parijs de �Logica" en de �PJi'dosophia NatitmU.--'
van Aristoteles voor het klooster, terwijl Johannes Weent zeit

Xicolaus de Lyra's cunni/i >/l<mr <>/> <l' vier Evangelien aaukocht
van den priester Willem Stuifzant.3)

Geven ons de aanteekeningeu van Boudewijn wten Hage eenigszins
een idee van de wijze, waarop zieh in die dagen een klooster-
bibliotheek vormde, wij bezitten nog eene andere Nedevlandsche
bron, welke daarvan een nog duidelijker en belangvvekkender voor-
stelling geeft, t. w. de beroemde kronieken van Emo en Menko.4)
In het jaar 1209 werd teRomerswerf bij Jukwerd onder Appingadam

een Praemonstratensev abdy gesticht, die den naam van �Nyeklooster"

') Bij Kleyn, blz. 103-165.
3) Dr. Kleyn denkt bij dit �Sayuden" aan Kloosteizande in't land van Hülst, 't Komt

ons waarscllijnlijker voor, dat 's Gravezande - toenmaals Sande of Zande gehectcn -
bedoeld wordt. 3) Deze wasin 1375 kapelaan te Rijnsbuig. (Schotel, Kijnsbur^, blz.321.)

4) Kronijkcn van Emo en Menko, uitg. Feith eu Acker Stratingh, Utrecht, l"-1 '',
liier steeds
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kreeg. Onder het bestuur van den uitstekenden abt Emo, vroeger
pastoor te Huizinge, werd dit klooster al spoedig in tweeen gesplitst,
daar de inonniken in het jaur 1213 Nyeklooster verlieten en een
afzonderh'jk gesticht betrokken in het plaatsje W er um, later �Witte-
wierum" genoemd, terwrjl de nonnen op �Nyeklooster" bleven wonen.
Terwrjl aan deze laatste stichting nu den naam van �Rozenkamp"
gegeven werd, nam 't monnikenconvent den naam �Bloemhof' aan. ')
Emo, de eerste abt, had in zijne jeugd met zrjn broeder Addo de
Hoogescholen vau Parij.s, Orleans eu Oxford bezoclit, en werd zoo'n
berainnaar der wetenschap �dat hij als de andere scholieren speelden
of rondliepeu, nimmer ledig gevonden werd, daar lirj of studeerde
of zat te schrijven of bezig was 't een of ander boek te verlachten.
Zoo kwam het, dat hij, met zijn broeder Addo, zaliger gedachtenis,
alle sehrijver.s als daar zijn de zedekundige-), Ovidiu.s, Virgilius, de
Satirici3) en andere dichters, de godgeleerde dichters als de Aurom '.',

Sedulius 5), Theopistes °; en dergelijke, den grooten en den kleinen
Priscianus, Petrus Helias ') e. a. boeken en rsnmmae" over de
grammatica en de dialectica geheel afschreef, welke zij samen te
Parrjs, Orleans en Oxford hadden hooren behandelen, zoodat zij er
op 't gehoor af de verklaringeu der Magistri en andere glossen aan

konden toevoegen. Ook hadden zij, "s nachts brj afwisseling wakende,

te Oxford, de Decreeten, de Decretalen, 't �Über pauperum" M) en
andere boeken over kanoniek en Romeinsch recht overgeschreven,

hooren uitleggen en van glossen voorzien, meenende, dat zij eigenlijk

niets hadden, zoolang hun een bepaald nuttig boek ontbrak, of, zooals

Lucanus van Julius Caesar zegt: niets meenende gedaan te hebben
zoolang er nog iets te doen overbleef." ")

') Vgl. over dit alles Aem. W. Wybrands, De Abdij Bloemhof te Wittewierum in
de 13e Eeuw. Amst. 1883.

-) Hier zullen wel werken vun Aristoteles, Seneca, Boethius e. d. bedoeld zijn.
'">) Horatius, Persius en Juvenalis?

') Een bijbelsch gedieht van Petrus de Riga uit het laatst der 12e ecuw.
") TVaarschijulijk is hier zijn Carraen Paschale bcdoelJ.
'') Wie hiermede bedoeld -n ordt ?

') Schrijvcr van een summa de prammatica uit de 12e eeuw.
"") Welk boek daarmcde bedoeld werd is nog niet beslist. Een fragmcntcrvan kwam

in de 12e eeuw voor in de boekerij van Durham : Becker No. 117:520 �de libro qui
vocatur pauperum XII quaterniones."

") Emo en Menko, pag. 150.
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Was er dus reeds een belangrijke boekenschat bijeen op het
oogenblik toen het klooster gesticht werd, de vohjverige Emo zou
het daarbij niet laten. �Reeds lang had het hem gehinderd, dat er
in de verschillende kloosterkerken van de orde van Premontr6 zoo

weinig eenparigheid bestond in den eeredienst en voornamelyk in 't
gezang. Hij had daarom verschillende soorten van kerkboeken

(Ordinarius, antiphonarium, enz.) ter leen gevraagd, waaruit hy,
niet trouwe hulp van zijn geleerden vriend, Magister Frederik van

Marieengaarde, den tekst overschreef, teneinde later zy'n afschrift
nioe te neraen naar Premontre, het daar met de authentieke gezang-
boeken te vergelijken en er de muzieknoten bij te schrijven. Zoo
vertrok hij in 't voorjaar van 1214, vergezeld van een enkelen

kloosterbroeder naar Premontre, waar hij, niet vriendelijke vergunning
van den abt Gervasius de langwn'lige taak vervulde en met nauw-

keurigheid en spoed de gezangboeken - - Oraäuule. Antiphunarium,
Hi/wnariiim, zegt Menko - voorloopig in orde bracht, ') en bovendien

den Ordinarius, 't Capitulare en een Collectaneum geheel afschreef.
Daar hij echter spoedig naar zfjne nog zoo jonge stichting terug
moest, ontbrak 't hem aan ty'd om ook de Evangelien, epistelen en
de stukken, die bij de metten gelezen worden, geheel af teschryven.2)

.,Hij bezat een bijzondere gave," zegt Menko, �oni de kleinnioedigen
te troosten met aanhalingeu uit de Heilige Schrift, die hij steeds in
't hart en in den mond had, ook onder het werk, 't lezen en 't

schrijven, want hij was verwonderlijk jjverig in 't lezen van de
Schrift, bad veel en vroom, was waakzaam in 't waarnemen der
metten; toen hjj deze tot aan zijn ouderdom met de andere klooster-
lingen nauwkeurig had in acht genomen, sliep hij daarna weinig of
in 't geheel niet, wegens de gewoonte, die hy in zijn studententijd
te Parys en te Oxford had aangenomen. Terwijl zijn broeder Addo
het eerste gedeelte van den nacht waakte en schreef, bracht hij de
tweede helft wakend door eene verdeeling van den nacht,
die ook in hunne boeken waar te nemen is, vooral in de Decreeten
en 't über pauperum. Volgens deze gewooute dan bleef lüj ook in

') "Wybrands, blz. 94; Kronijk cn van Emo en Menko, p. 1(5, 17, 154, 155.
') Desniettegenstaande maakte hij in een aanteekenboekjc (Signaculum1) allerlei

notities betreffende den �modus pronuntiandi capitula, collectas, versiculos, epistolas,
evangelia et similia." Kronijken van Emo en Menko p. 155
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den winter na afloop der raetten op om te schrijven, zoodat Iiij
bijna alle oude koorboeken en missalen in beide kloosters - Bloemhof
en Rozenkamp - - en nog vele andere, geschreven, met noteii voorzieu
en verlacht heeft. Overwegende, dat in het beschouwende leven na
het gebed eerst 't lezen en daarna 't overpeinzen körnt, heeft hij.
niidat alle boeken voor den eeredienst bestemd geschreven en ver-

beterd waren, zieh groote moeite gegeven om de bocken Icny t in 't
kit/iittfUnäs, met boeken van godsdienstigen aard te vullen. En
overwegende, dat niet alleen by de monniken, die hij onophoudelijk
tot schrijven aanspoorde en door zyn eigen voorbeeld onderwees.
yver aanwezig was, doch dat deze ook wel bestond bij 't vrouwelijk
geslacht, heeft hij de zusters, die daartoe geschikt waren, zorgzaaui
in de schryfkunst onderwezen, en eerst den tekst van het Oude en
Nieuwe Testament en de Historia Scolastica, vervolgens de �Expo-
sitiones" der Heilige Vaderen, als van Augustinus op Johannes, van
den H. Gregorius en anderen, alsook van zyne leermeesters y'verig

laten afschrijven, \vant hij meende �dat er niets gedaan was swolang
er nog iets te doen overbleef." Alsof hij een profetischen blik bezat

zeide hij dikwijls, �dat na zijn tijd, als men allerlei bouwwerken

onJernemen zou, de ijver tot bet schrijven van boeken zou verslappen.11

Zeit" heeft hij ondertusschen, al lezende, verbeterende en nuttige

zaken opteekenende. byna in alle boeken van de bibliotheek sporen
nagelaten van zijne band." aj

,,Zoo verzamelde deze man Gods voor zieh kleine werkjcs, hand-

boekjes eigenlijk, als een �Arlor ritionim et virtutum", die, vroeger
reeds uitgekomen, door hem verbeterd werd en op vele plaatsen
aangevuld; een boekje �de differentia irnnmum", een ander, �</<"
differentia virtutum politicarum et theoloyicamm" en een .. Tretet a tu*
de Animei" Ook verzamelde hij de �Vitas Patrum\ ze rangschik-
kende volgens de deugden en ondeugden, aanvangende met gebed.
lectuur en meditatie, de voornaamste stukken van het beschouweudi1

leven, enz. die hij in zijn ouderdom in eenvoudige taal tot een gedieht
bewerkte, meer lettende op het nut voor de lezers dan op de sier-
üjkheid der woorden." 2)

Emo had goed gezicn. Toen na zyn verscheiden bij de kloosterlingen
de bouwlust ontwaakte werden de belangen der boekery verwaarloosd.

') Xronijken v. Emo en Mcnko, p. 167. *) ibid. p. 109.
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K11 wat er in lateren tyd van geworden is ? Wij weten 't niet,
Wittewierum en Egmond geven ons een genoegzaara duidelyk beeld

van de wijze, waarop ook binnen onze grenzen gewoonlijk klooster-
bibliotbeken ontstonden. Hier waren het aanzienlijke begunstiger.-.
die den grondslag legden van de boekerij; daar begon men met
ln't-een de eerste abt persoonlijk aan boeken bezat. Spoedig na de
stichting van een nieuw klooster namen de monniken gewoonlyk de
pen ter band om afschriften te maken van de onontbeerlyke liturgische
boeken. En waar 't nieuwe convent onder leiding stomi van een
flinken abt, blevcn zij nieestal, ook nog lang na de voltooi'ing van
dezen taak, aan den arbeid, omdat by een goed klooster nu eenraaal ook

eene goede boekerij belloorde. Ook onder de opvolgende abten vond men
IT ucwoonlijk wel, die veel over hadden voor de vermeerdering der liberie

- die dikwijls ook door boekgescbenken in körten tijd sterk aangroekle.
Hoe men en waar men in die oude tijden in onze vaderlandsclie

kloosters de boeken bewaarde daarvan is ous weinig bekend.
Kloosters, die in den ouden toestand bewaard bleven. liebben wij

niet, en catalogi van liunne bibliothekeu, die daarover, zooals wij

in ons eerste boofdstuk zagen, ook nog wel eens mededeelingen

bevattcn, ontbreken ons tot nog toe. Zagen wy boven, dat in de

abdij te Wittewierum de boekenvoorraad geborgen was in eene käst.

geplaatst in 't kapittelhuis, wij mögen aannemen, dat hetzelfde in
meerdere van onze kloosters 't geval zal geweest zijn, vooral wegens

de vocbtigbeid van ons klimaat. Doch hier en daar zal men de käst

of de kästen ook wel geplaatst bebben in den kloosteromgaug, en

't vermoeden is niet ongewettigd, dat op somuiige plaatsen ook

mnurkasten in den kloostergang als bergplaats voor boeken gebruikt
werden. Zoo zyn er nog enkele brokken bewaard gebleven van den
kloosteromgang van 't oude Dominicanerconvent te Zutpben : in den
muur van de Broerenkerk, die vroeger de Noordzijde van dien omgang

vormde, is een üiepe käst uitgespaard, tegenwoordig gebruikt als
bergplaats voor de scboonmaaksters der kerk, doch die in ouden tijd
luisschien een deel van den boekenschat geherbergd heeft. Studeercellen.
i-itfii/ts of t'critfiires, zooals in Engeische en Fransche klooster>
zooveel voorkwamen, schijnen in de onze niet gewoon geweest te
zijn. Misschien k warnen zij alleen roor in de Egmondsche abdij. Immers
wy lezen van abt Meynard de Man (1509-1526), dat hij niet alleeu
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drie zn'den van bot pand met een prächtig geweif, nieuwe vensters
en beeiden van Heilige Benedictijnen versierde, maar ook, dat hij
�novae cellae in borealis part,' ambitits' heeft doen oprichten, welke
mededeeling eerst dan duidelijk wordt, wanneer men cellae vertaald
met carolls.]) Ook in de Engeische en Franrche kloosters vond men
zulke studeercellen juist alttfd aan de Xoordzijde van het pand, die
natuurlijk op 't Zuiden uitzag en kans had op beider licht en zonneschijn.

Meer gegevens hebben wy betreffende onze kerkelijke boekevijen.
Elke kerk, ook de kleinste, had natuurlijk verschillende liturgisch^
bocken noodig, die, geschreven op perkament en in stevige, met leer
overtrokken honten banden gevat, veel te zwaar waren om gedurende
de godsdienstoefeningen in de band te worden gehouden. Gewoonlijk
begon men daarom met voor het altaar een lesscnaar te plaatsen.
die, in kleinere kerken waarschijnlijk van hont vervaardigd, in grootere
en rijkere van geel koper (latoen) gegoten was, in den vorm van een
arend met uitgespreide vleugels. Daarop legde men het epistelboek.
Aan weerszijden van dezen �aern" was gewoonlijk een kandelaar
aangebracht, waarop zoo noodig kaarsen gezet werden. In 1483 84
werd in de Kerspelkerk van St. Jacob te Utrecht zulk een �aern"
gerepareerd, een bewijs dat 't ding nu niet juist van gisteren dag-
teekende.2) In 1418/19 vond men bij hetzelfde altaar in de St.
Jacobskerk. toebehoorende aan de Onze Lieve Vrouwe Broederschap,

ook reeds een houten lezenaar, gewoonlijk �lectrien"', �latrien" of
�pulviter" geheeten, waarop 't missaal was geplaatst. In 1484 85
werd die oude latrien opnieuw geverfd, terwijl in 't zelfde jaar en

in 1502 nieuwe vervaardigd werden, de eerste door Heinric den
kistenmaker. Ook op het koor der kerk stonden twee zulke lectrijnen 3)

Waar nu de kerk door schenking enerflating ook andere dan liturgische
boeken verkreeg, werden deze vaak teu algemeenen nutte op een lectrjjn
in 't koor geplaatst, en metketens bevestigd om diefstal te voorkomen.

') In zijne studic ovcr kloostergcbomven in ile Middeleeuwen, in hoofdzaak de
bouwkundise geschiedenis van de E^mondschc abdij behandclend, erkent de geleerde
BeDedietijn Dom Willibrord van lieferen dczc plaats niet te bcgiijpcn. (Zie het jaar-
boekje van Alberdingk Thijm, 1894, blz 233). De mededeeling zelve is te vinden bij
Joh. a. Leydis, Annales Egm. cap. XCIV. ed. Matthaeus p. 141.

2) Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, Gcsc-hied. v. d. Kerspelkerk van St-
Jacob tc Utrecht, Leiden 1882, Wz. 45 .

3) ciusdem, Bijdragen tot de Geschied, v. d. Kerspclkerk van St. Jacob te Utrecht-
Leiden, 1SS8, blz. K!.
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Het eerste voorbeeld dat ons daarvan bekend werd is v;m het jaar
1277. In dat jaar verklaarden de abt van St. Marie te Middelburg
en de schepenen dier stac], dat Jacob Henricss Braeins, kanunnik
van St. Pieter, aan het kapittel vermaakt had twintig schellingen
Leuvensche munt 'sjaars, om zijne memorie te vieren, benevens
zijne Decretalen, ten einde die ten algemeenen gebruike aan een
ketting in het koov der kerk neder te leggen.])

Zoo leest men dat Rudolphus de Rivo. geboortig van Breda, als
deken tc Tongeren in 't jaar 1401 aan de kerk in zjjne geboortestad
legateerde �Sitmmum suam coufc^nntm, cui rohiit et vult alliyari
collectoriitm Rationalis divinoruin et in clioro eiusdrm ecclesia

incathenari." -) Zoo vindt raen in de rekeningen der Buurkerk te
rtrecht over 1440/41 een post, luidende : �Item van 4 boeken te
bynden ende te doen sloten 7k gul.'1, en in die van het volgende jaar:
�Item Willam Koernkyn die sloetmaker om dat hy veteren makede
ende 2 slote dair men die boeken int choer mede sloet ende vast

makede coste te samen 6 gul."3j

Als de boekenvoorraad van eene kerk aangroeide, bleken gewone

lectrijnen zeker spoedig onpraktisch te zijn, daar zij veel ruimte

innamen doch er betrekkelijk slechts weinig bocken plaatsopkonden

vinden. Dau vervaardigde men kästen, waaraan een lezenaar bevestigd

was. Dat deze al vroeg ook in ons land voorkwamen blijkt uit het
volgende :

Op den 7dan April 1402 bekeuden �kerkmeesteren van Sinte
Pieterskerke te Leiden, dat AVillem Heerman doen maken ende geset
heeft in S. Pieterskerk, op 't Choer een nnwe schoen lectryn, op
syn selfs coste, mit vier scappraen, elc mit een opgaende doer dair
an wesende In welke lectryn Willem Heerman voirsz. gemaickt
ende geleit heeft, gevestk-lit mit i/s<>r<.' kt'tviicn, die bible in Uuytsche,
die hy mit syn eygen hant gescreven heeft, ende syn twie stucken,
alse dat oude testament, ende dat nuwe testament, om alle goede
eerbaere mannen onder gelegen tijden ende onbehindert den diensle

') Mr. S. Muller, Catalogus van het kapittel van St. Pieter. 's Gravenhage 1886.
Deze belanRiijke venvijzing danken wij aan Mr. Mnller zeit.

T) Bulletin den Bibliophile Bel?e, XVIII. Brux 1862. p. 275.
:)) HidJer Mr. F. A. L. van Rnppanl. De Rekeningen van de kerkmcestcren der

Buurkerk in de löceemv. (Bijdrag. en iMcilcd. van \ Hist. Gen. deel III (1880).
blz. 80, 84.
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Goids (gelegenheid te geven) dair inne te mögen lesen, ende wat
goets te studeeren, soedat die lectryn mitten voirsz twie boicken
van der bybel aldair tot ewigen dagen in der kercke ende op 't
choer an die lectryn sullen bliven liggen, sonder in eniger wyse wt
te leenen, of van dair te vertrecken in eniger manieren"... ')

Vergissen wij ons niet, dan heeft Heerman - - al staat het ook
niet uitdrnkkelijk gemeld - - de hoop gekoesterd, dat andere weide n-
kenden in de toekomst wel de noodige boeken aan de kerk zcudeu

schenken om er de ledige ruimte in de vier �scappraen" van zynlectrijn
mede te vullen.

Ofschoon het niet onwaarschünlijk is, dat verscliillende kerken
hier te lande reeds in de dertiende eeuw een öinkenboekenvoorraad

bezaten, eerst in 't laatst der veertiende eeuw krijgen wij daaromtrent

zekerheid. Toen toch op den 8 Juni 1380 Philippus de Leyden rjjn-sb>//' r,
Uci.'t int':r Parisienses minimus decretorum doctor, canonicus Traiec-

tcns/s et in dmdnto Cameracensis, ac tJn^annirititt <-t caim/i/cits

in Lei/den ft in Bcu/it et unus an<it«nnn in Zu //.< -"'"", de geleerde

schrijver van ..De cura reipublitae et sorte principantis," overleed
liet hij bij testament zijne nitgebreide boekverzameling na aan de
collegiaalkerk vao St. Pancras te Leiden, met de bepaling, datdeze

collectie zou blijven �in 't huis dat hij placht te bewouen aan t

Peterskerkhof, totdat de executeuren van zijn testament een beter

en veiliger plaats daavvoor zouden bepaald hebben in de St. Pancvaskei k

of eiders. Intusschen moest de boekerij afgesloten worden niet drii-
sloten, waarop verschillende sleutels pasten, waarvan de eerste zmi

hebben de deken van 8t. Pancras, de tweede bij den �patroon", die
de door den overledene gestiebte prebenden te ven/even had, zou

berusten en de derde bij den oudsteu kanunnik van 't College." -i
Deze boekerij, in het testament uitvoerig beschreven, schijnt uit

40 a 50 banden3) bestaan te hebbeu. waaronder er echter viij veel
gewecst zijn, die op zieh zelf een geheele bibliotheek vormden. �De

') Frans van Mieiis, Beschrijving van Leiden, I, blz. 47.
2) Zie de nieuive «itgave van �De cura Eeipublicae" door Fruin en Molhuysen,indc

�Onde Vaderl. Bechtsbronnen'', 2e recks, I, den Haag 1900. Het testament van Pnilippus,
rccds pedeeltelijk ftcdrutt in Van Heussens, Historia Episc. Ultraj. i p. 4f,9 - 71
is daar in zijn geheel afcedrukt, p. 473 -- 489. De smtccrde bepalingen aldam op
pag. 488.

ö) Moll (Kerkgcschied. II 2e sink, blz. 307) spreekt m. i. tcn um echte van ,-onge-
vcer 80 banden."
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boeken waren meerendeels van juridischen inhoud; doch wu'sgeerige,
natnurknndige, arithmetische, medische en grammatische ontbraken
ook niet, en evenmin historische, exegetische, zedekundige, homiletische
ni litnrinscbe." In den volksmond kreeg de bewaarplaats van zooveel
geleerdheid al spoedig den naam van ..Salomo's Tempel." ')

Slechts weinig - en dat weinige nog niet eens met zekerheid -
weten wij aangaande de liberie, die omstreeks 1414 moet opgericht
/ijn bij de Lebuinuskerk te Deventer. 'Tn dat jaar zou Frederik van

Blankenheim, bisscliop van Ttivclit, �een plein van 't Bisschops
Hof, dat dicht aan de kerk stond, tot het oprichten van eene boekerij
gegeven hebbcn, welke boekerij nochtans bynae met geene andere

linken als Kanonisten en Uytleggers der H. Schriftuure gestoifeert
is geweost."-') Ziedaav alles wat er van wovdt medegedseld.

In dien zrlfden tijd bezat ook de Kerspelkerk van St. Jacob te

Utrecht reeds eene liberie, blijkens een bericht in de kerkmeesters

rekeningen van het jaar 1415. :'j In het jaar 14G1 werden voor die
bibliotheek een drietal �roeyen" gemaakt, die samen 75 pond wogen.4)
..Die libcrij scliijnt in 1098 niet nieer te hebben bestaan." s)

Tets meer weten wij aangaande de boekerij in dien zelfden tijd
L'i->ticht door den beroemden rector der Zwolsche fraterschool Johannes

('ele. Van zijne boekenliefde getilgt Thomas a Kempis �Multos ipse
sibi libros scholasticos et divinos congregaverat, quos in pios usus

fecit post mortem distrilnii, qnosdam Ecclesiis, quosdam monasteriis,
quosdam pauperibns tideli donatione pro aniraa sua legando.G)

Joannes Buschius, Cele's overlijden in 1417 opteekenende, meldt:
,,Librariam etiara de noro') constitnit in eccbsia Zwollensi ad latus
eins Unreale, feiro et lapidibns serisque inunitam plures libros suos

l, Mai t. Sclir.urkius, ßclL'inm fcdcrntum. Ed. II Amst. 1665. p 389: lleposita
autem cst in co conclavi, qnoil quondum niufeiim fuit Philipp! ii Leidis JuriscoD-
sulti qiicid jnm olim ob Bibliothecam ibi reconditnm Tcmphirn balomonis vocari seiet"

2) Oudheden en Gestiebten van Deventer, Leiden 1725. blz. 108. Dnmbar noch
Jemand andri> Blockt over deze boekerij.

:'j Van Hicmsilijk. Bijdi'acen tot de Gesrbied. v. de kersjiclkcrk van St. Jacob te
Ttreclit. ]^ss. blz. 7.

4) Vol^cns de eeiiiL'L' jihnts uit de rekeningen betreffende tlit onder'werp doov Van
K. alL'cdrnkt op blz. 65. Ook in de rekeninpen van 1470 en 1501 wordt nog ovcr
de .lijbciij" pesprokcn. Ik kon deze op 't TTtieclitsch archicf - waar zij tcgenwoordig
bevnsten, - nog niet te iien kiij^en.

'i Van 11. ibid. blz. 7. ') Chionicon Montis S. A:znetis(acbtcr Buscliius Chronicon).
') Bestund er dus vroeger reeds oen boekerij tcr zelfdcr plantsc ?
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theologicales, et aliarum facultatimm in ea mandans cathcnari.
ac devotis presbyteris, et aliis viris inde claves dari, ut omnibus illic
studere volentibus, über pateat accessus. Cuius exeiuplum imitati
quidam devoti presbyteri, et alii docti viri, etiam libros quosdam
ad legentimn utilitatem librariae praefatae testamento legaverunt.
Reliquos vero libros suos diversis dedit monasteriis, seu devotis
congregationibus." ')

Een k\vart eeuw na hare sticbting verkreeg deze liberie een
Beschenk, zooals wel dikwerf aan kerken, maar ̂oor zoover ons bekend
is, nimmer aan bibliotlieken geschonken is. Het bcstond in een
utiaatsbrief van den Utreclitschen bisschop Rudolf van Diepholt.
waarbij deze een aflaat van veertig dagen verleent aan alle goede
Christenen, die liandreiking deden tot 't behoud of de verbetovinu
van dit bibliotheekgebouw of der boeken, en wel telkens, zoo vaak
zij zulks deden. Tevens verbiedt hij, op poene van excommunicatie
ea eene boete van drie FranscUe scliilden - te bestemmen voor de

verbetering van gezegde boekerij - er iets uit te stelen, te beschädigen,
of er viüligheden te doen of te brengen. -)

') Joan. Buschius, Ulironicon Canonic. Reg. Ord. S. Aug. Cap. Windes. Antverp.
lii-'l. p. C27.

2) \Vij meenen dit zeldzaam merkwaardige stuk hier in zijn scheel te mneten
uverncmen. Ilct werd gepublicecrd in het Archief voor de Geschied. v. h. Aarts-
bisilom ITtrccht, Bn-1 1\7. 1877. blz. 3S8, 389, naar tiet ori-ziooel in het Aartsbis-
schoppelijk Archief te Utrecht.

�Rudolphus. Dei et Apostolicae Sedis gratia Episcopus Trajectensis, universis et
singulis christifidelibus praesentia visuris seu audituris salutem in Eo, quiett oniuiuiu
vcra salus.

Cum cuncta, ex alto remunerans spectct Altissimus, - ut libraria, ad latns aciui-
lonare ecclesiae Sancti Michaelis Zwolleosis nostvae dictac dioecesisdecenter constructa

et libris Sacrae Paginae ac Juris Canonici ex donatiune et legatione h'delium lauda-
biliter rcfcrta, pro utilitate personarum eccle^ia^ti^alum MC aliorum litteratorum virurum
in esse consevvatur ae debiüs pvoficiat incvernentis;

Omnibus Christifidelibus vere confessis et contritis, qui ad conservationem MVC
meliorationem aedificii aut librorum dictae librariae manus porrexerint adjutriccs, totiens
ijuotiens idipsum fecerint, qnadraginta dies indulgentiarum de Omnipotentis Dei gratia
confisi auctoiitate nostra conferimus in Domino et elargimur ;

Prohibentes insuper sub poena excommunicationis et trium scudatorum monctae
regni Frunciac, ad meliorationem praemissae librariae applicandorum, ne aliquis ex
eadem libraria quicquain furtive snbtrahat, dampna inferat aut immumütias quaslibet
ibidem faciat aut rcponat - harum nostrarum testimonio littcrarum." Datum anno
Domini 1442, mensis februarii die 20.

Thecd. Gotlieb, lieber Mittclalt Bibliotheken, Leipzig 1890, S. 264 spreekt ten
onrechte van een �Verzeichniss" der Bibliotheek van St. Michael te Zwoüc in den
bedoelden jaargang van 't archief voor de Geschied. v. h. Aaitsbisd. Utrecht.
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Ook de Sint Bavo te Haarlem schynt in 't begin der vyftiende
eeuw, zoo niet reeds vroeger, eene liberie verkregen te hebben. Dit
mögen wij afleiden uit het feit, dat het Seminarie te Warmond twee

deelen bezit van een Latynschen, op perkament geschreven bybel
met versierde aanvangsletters, in welke men de volgende inscriptie
leest: �Anno iJom/iti MCCCCXXXV Empta /-st hoc billia hiis
(rums voluminibus a venerabüibus <l<>minis ac honestis chori sociis

in <" i/i'ii ii iiiiii/istrix fübrti't' paroclnalis ecdesie hacrlcmciisis. Legi-ntes
/u i-a ori')tt pro r/xi!r)n." Mocht men willen opmerken, dat dit Inschrift
nog niet het bestaan van eene bibliotheek in de St. Bavo bewy'st,
daar deze bijbel, evenals die in de St. Pieterskerk 1 e Leiden, \vel op
i'i-n lectrijn in 't koor kan gelegen hebben, dan mögen wij wijzen
op een tweotal plaatsen uit de kerkmeestersrekeningen, luidende:

�Item Dirc Heymensz van dat kasyn op die librery ende vant hont
van die steygher" (rekening 1438), en �Item Claes dio glaesmaker
t\viutich stuvers die hy ant glas op die libery verdient hadde"

(rekening over 1505.)') De Heer J. J. Cirraaf, die deze aanteekeningen
mededeelde, vermoedt, dat de bedoelde boekerij berustte in een verwulfd

vertrek nog op dit oogenblik aanwezig boven de sacristie : eene plaats.

waai1 inen ook in buitenlandsche kerken vaak de boekery' vestigde.

Wij vernamen reeds hoe in het jaar 1440 bocken, waarschijnlijk
voor algi.'iiieen gebruik bestenid, in het koor der Buurkerk te Utrecht
geketend weiden- In de jaren 1445-1448 is er aan die kerk, bly'kens
de rekeningen, veel �getimmerd", zonder dat er nu juist blijkt wat
er geschiedde. Maar uit de rekening van 1448/49 blijkt plotseling,
dat er ook een �librie" in die kerk was, waarvan in vroegere rekeniii-rn
tittel noch Jota gemeld wordt. Waar die boekerij geplaatst was blijkt
ook niet, maar alleen op de kerkmeesters-rekeningen afgaande -

zou men mögen vermoeden, dat zy boven �des raets capelle" geweest
is. Dat die boekerij allerwaarschijnlijkst in 't jaar 1448 en niet vroeger
iiiL'i'richt is, blijkt voldoende uit de volgende aanhalingen:

1448/49. Item gerekent nocli mit Jan van Zoes van allen ijserwerc
dat gegacn is aeii die librie, beloept 39 ar. gul. f. 117 gul. Item
Dmre de slotemaker v;in de sloten an de librie ende noch 2 slote,

aen den toern ende een ander in de kerc ende van alle die

'"<) Bijdragcn voor de Geschied, v. h. ßisdom Haarlem, IV, 1876 blz. 111.
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sloteleu te samen 10'^ gul. Itern geg. Dirc Macsz. van decplancken
in de liberie 3 gul. 6 wit. ')

1449/50. Item geg. Eliaes van Santen ende Claes siin soen van
2 oflaets stoelen (etc.) ende van de bancken in de lyberyete
maken te saraen 12 ar. gul. f. 36 gul. Item Elyaes van Santen ende
Claes siin soen van die lyberye bouen te bescieten te saraen 8 ar.
gul. f. 24 gul. 2)

Orastreeks denzelfden t\jü moet ook de �Oude" of St. Nicolaas-
kerk te Amsterdam eene bibliotheek verklagen hebben. In liet jaar

1450 toch stichtten Jan Eggert en zy'ne vrouw Wendelmoet bij
deze kerk een geleerd College, welks leden blijkbaar voor een deel
van 't afschrijven van boeken moesten leven. Immers, men leest in
de stichtingsoorkonde :3) �Zoo willen wy dat alle dat zy hebben -
off van arbeid mit schriven, of de Arte Librariorum sei gemeen

wesen." Nu laat zieh een dergelijk College zonder boeken niet wo l

denken. Het schijnt dan ook, �dat in bei belang van deze kweek-

school" door 't College moest onderwijs gegeven worden in de

godgeleerdheid - �eene verzameling van werken is aangelegd, dio

eerst berustte in de kapel van het het heilige graf in de Oude Kerk,
waar de lessen van het College gegeven zullen zijn." 4)

In het jaar 1457 wordt voor het eerst melding gemaakt van eene
boekerij toebehoorend aan het kapittel �Maria ten Hove" te 's Gra-
venhage. Zij dagteekende waarschijnlijk reeds van vroeger. daar er
in 't genoemde jaar slecbts sprake is van �een ghevel binne tusschen
die librarie ende daiv men opt dorsael gaet.1' In het jaar 1459 werd
dit boekvertrek, gelegen boven de St. Catharinakapel, met hout
bekleed.5)

Dat het kapittel van St. Marie te Utrecht in het jaar 1476 -
waarschijnlijk reeds eerder - eene liberie bezat, blijkt uit 't �Statut« m

') De Rekeningen v. d- kevkmeesters der Buuykerk te Utrecht in de 15e eouw.
blz. 137.

2) ibid. blz. 142.

:i) Bij Casp. Commelio, Beschrijvinge van Amsterdam, 2e drak. Amst. 1726. blz
I. 427.

"") Dr. H- C. Rogge, Geschied, der Stedelijke Boekcrij van Amsterdam. Amst. 1882
blz. 2.

5) Mededeel. der Vereen. tcr Beoefening der Geschied, van 's Gravenhage. II
's Gravenhage 1876. blz. 17.

7
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de liln-nria ecdesie nostre" van 't genoemde jaar, l) waarover wij
ter gelegener plaatse zullen handelen.

Van oudercn datum was waarschijnlijk ook de boekerij der Heeren
van Veere op 't slot Sandenburg. Misschieu was zij gesticht ter
wille van het kapittel, dat aan de slotkapel verbunden was. Uit
eene plaats in eene rekening betreffende ilit kasteel, loopende over
de jaren 1477 79, welke plaats luidt: �Item noch betaelt den
XYIIIen mey Ariaen voersz van dat hi wittede voer die librarie

ende stopte ende witte in die capelle. .. iiij's gr." 2) mag men niet
atieiden, dat die boekerij toen eerst gesticht was. Doch zij heeft
niet lang bestaan. Den 2en Maart 1505 brandde het slot Sandenburg
tot den grond toe af en in 1573 werd �de capelle van 't Hoff van
Zandeuburch" die nog was blijven staan - - �affgebroken ende
te nyette gedaen" :;).

Het medegedeelde is stellig ruim voldoende om te doen zien, dat
men reeds in de vijftiende eeuvv een welvoorziene boekery beschouwde
als een onmisbaar iets, dat elke collegiaalkerk, ja elke kerk van

eenige beteekenis, bezitten moest. Naast de hier medegedeelde feiten
mai: men dan ook op goede gronden van verschilfende kerken aan-

nemen, dat zij reeds in de vijftieude eeuw eene liberij rijk waren.
Zoo is 't bijua niet aan twijfel onderhevig of de Martinikerk te

(Groningen had de bare lang voor het jaar 150<i, 4) en zoo de St.

Walburgskerk te Zutphen er al geen gehad heeft voör dat jaar, dan
is hare eerste bibliotheek toch in dat jaar gesticht. Evenzoo is 't

mogelijk, dat de St. Nicolaaskerk te Kämpen hare liberie reeds
bezat vöör den aanvang der ze.stiende eeuw; maar de oudste be-

richten welke wy over haar hebben, zijn van het jaar 1526.5) Dit
iM'ldt ook voor Unze Lieve Vruuwe Kerk te Dordrecht, doch vau

hare �librarie" wordt eerst melding gemaakt in het jaar 1571.°)
Ouk de boekerij der St. Laurenskerk te Rotterdam, die zieh tot het

') Dodt. v. Flcnsburn, Archief III. Utrecht 1843 blz. 37".
2) Dcze rekpnin^ berußt in ilc bibliotheek van het seminarie te Warmond. Medc-

L'i'Ucld in de Katholiek, Band 47, I. 's Gravenhage 1865. blz. 177.
"') ibid blr. 196
4) Dr. H. Brugmans, Kloo.-ter- en kerkel. Bibliotheken in Sind en Lande, in Bist.

Avonden. Gron. 1896. blz. 232.

5) Bijdragen tot de Geschied, van Overijssel IV. Zwolle 1877. blz. 286.
Bijdragen tot de »ii-diinl. v. h. Bisdom Haarlem. V. blz. 8.
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jaar 1868 bevond op de bovenverdieping van een later tot ingang
verbouwde Koorkapel, is misschien ouder, dan wy op grond van den
in 1814 gepubliceerden catalogus zouden vermoeden,]) en hetzelfde
mag waarscbijnlijk gelden van de Librye gelegen �in het tegen-
woordige kostersliuis aan de Noordzijde van het Choor" der kapittel-
kerk van St. Joris te Amersfoort, die omstreeks 1550 reeds een

kostbaren boekenscbat moet bezeten hebben-). In 1586 werd zij ver-

plaatst naar het Choor, volgens een regeeringsbetluit, luidende: �Die
Regierders ordineren die kerckmeesters van Sint Joris Kerek dat
zyluyden die librye sullen schoen ende dicht maken en der glasen
repareren, ende wit maken tot een behoorlijker (?) schole ende die
librye mit sijn toebehoor te brengen opt coer ende tselve mit plancken
äff te schyeten ende groen te verwen" 3). I'aarmede begon voor haar

eene reeks van zwerftochten, waarin datgeue, wat zij misschien aan

kostbaarheden bezat, is zoek geraakt 4j.
Nog enkele andere bibliotheken dateerden misschien uit de vijf-

tiende eeuw. Er bestaat n. L eene �Topographia sive interna de-

scriptio vetustissimi et splendidissimi Templi Sancti Salvatoris Trajec-

tensis", ") kort na den overgang dezer Kerk aan de Protestanten

u i -i'hreven, waarin men leest: Scfjuitur aparte meridionuli jn.< tu

1/nnltnn u<l rrii-rtm bibliothecam altare S*' Michaelis," ") en �Sn^i.-r
lim- <-«i»'//fi, jirntti bil/iotJieca fiiit, multis codicibus instructa, et

l><>*f<-(t, retro organam ed redacfn. /n/t in iiin/unni xui-ri.<li«in
nninnnliiin." 7) Dan wordt er bericht dat de St. Jacobskerk te

's Gravenhage voör de Hervorming eene librarie bezat, die oud tijcls
Oostelijk van de Assendelftsche kapel gelegen, later overgebracht
werd naar de Kapel van 't Heilige Graf. H) Eindelijk is't nogmogelijk
dat de nieuwe of St Mariakerk te Amsterdam reeds vöor 1500 eene

kleine boekverzameling bezeten heeft.

') De catalogus librorum quos complectitur Bibliotheca Publica ad aedem S. Lau-
rentii, Roterodami, 1814 werd opgemaakt dour J. Ciarisse. De boeken werden in
bovengenoomd jaar (18fi8) overgebracht naar de Stedelijke Bockerij.

2) Zie 't medegedeelde over Christ. Vladerack vöör 1559 sthoolmeester te Amersl'oovt,
bij Delprat, de Broederschap van Geert Groote, 2e druk. Arnhera 1S56 blz. 112,113.

3) Resolutieboeken op 't Stedelijk Archief. 26 April 1586.
4) Vgl. Van Bcmmel, Amersfoort, I blz 125
5) Gepubliceerd in 't Archief v. h Aartsbisdom Utrecht I, blz. 3iO.
") ibid blz. 344. 7) ibid. blz. 348.
") Zonder aangave van bronnen medegedeeld door Mr. P. van den Brandelcr in

Jtijn boek: De Giooie of St. Jacobskerk le's Gravenhage.'s Gravenhage 1893 blz, 16, 17 .
r



100

Van na dien tijd dateeren - - om voorloopig bij de kerkelijke
bibliotheken te blijveii 1° de �Librarye" of Stadsboekkamer te
Hoorn, in 1533 �achter de (Groote) Kerk op de Solder boven de
Sacrist k> eerst gi-maekt en de Boeken daer toe met 'er tijd versamelt
volgens de resolutie dit jaer daer van genomen op den 19den April". ')
welke in het jaar 1GÖG �bijna een derde vergroot werd", :J doch
sedert met de kerk is afgebrand ; 2° de Goudsche Librije, waarvan
de grondslag werd gelegd door Roelof Janszoon van Monnikendam,
naar inen wil onderpastoor onder Jacob de Bamsjres, die bij zijn over-
lijden in 1545 zyne boeken aan de St. Janskerk vennaakte3); 3° de
boekerij van de St. Maartenskerk te Tiel, waarvan gemeld wordt: Anno
Domini 1554 Hubertus < iijsberti et Henricus Doirnick aeditui nostri

construxerunt in templo nostro Musaeum quoddam in gratiam cujusdam
vicari nostri Magistri Rodolphi Roeck eo quod omnem librorum
suorum suppellectilem, quae ipsi plus minus trecentis aureis constitit.

in ornamentum Bibliothecae nostrae liberaliter contulit, (-^uae in dies
jam a vicariis nostris augetur non contemnendis voluminibus" J :

4° de tegenwoordige Librjje van de St. Walburgskerk te Zutphen,
gebouwd tusschen 1561-G4 ; 5° de Stads-Boekkamer aan de \Vester-

kerk te Enkhuizen, �in 't begin der 17eeeuw gebouwd tot behoorlijkt.'
plaatsing eener rijke boekverzameling welke door Gerard Jacobus

Vcsterman, vroeger predikaut te dezer stede, aan de Hervorinde

(iemeente gelegateerd werd." ';

Was ons land alzoo stellig niet minder rijk aan kerk-bibliothekeu

dan het buitenland, dat het aantal kloosterboekerijen naar verhouding

eveu groot zal geweest zijn als in andere landen, laat zieh wel aan-

nemen, rnaar is by gebrek aan bronnen moeielijk te bewijzen. De

oudere kloosters, die in de veertiende en vijftiende eeuwnogin bloei-
i.-ndeii toestand verkeerden. zullen, de mode in andere landen volgende.

in dien tijd wel een afzonderlijke bibliotheek - tevens studiezaal -

') Velius, Chronyk van Hoorn, 4e druk, Hoorn 1740 blz. 24l en aant. 390.
!) AbbinK, Gcschied. v. Hoorn. Hoorn 1841 V blz. 62.
3) Vgl. daarover : Catal. v. d. Openb. Boekerij te Gouda, Gouda 1874, Voorredc;

Archief v. d. Geschied, v. h. Bisdom Haarlem, XXIV. blz. 14l en de danr aan-
'.'""li:i:ilile bronnen. Verkeerdelijk wordt als zijn sterfjaar overal aangegeven 1546. Het
innct 7.\}n 1545 zooals blijkt op 't Goudsch Archief. H. G. bock fol. 4ii.

.loh. Hid. v. Leeuwen, Chronicon Tielense, Traj. ad. Rh. 1789 p. 559.560.
'i Egbert van Hoof, Historie der vcrmacrdeZce- en Koopstadt Enkhuisen, Enkhuizcn

1666, en Allan, de Stad Enkhuizen, Schagcibrug 1856 blz. 19.
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opgericht, of een groote zaal voor dat doel ingericht hebben. By
den bouw van andere, die in die eeuwen eerst gestiebt werden, zal
zeker van den aanvang af rekening zyn gehouden met de beboefte
aan eene dergelijke invichting. Üat b. v. Heer Florenshnis te Deventer
(gesucht 1382) en 't klooster te Windesheira (gestiebt 1387; van
den aanvang af een afzonderlijk boekvertrek gebad hebben - - wie
zou het betwyfelen? Maar van het eerste, dat reeds in 1384 derijke
boekverzaraeling van Gerritjde Groote verkreeg, woi'dt het nergens
vermeld en in de nauwkeurige beschry ving die van het tweede gegeven
ix. ') is van een boekzaal of librije geen .sprake. Toch staat van
Heer Florenshuis opgeteekend, dat de librarie door den overste
Godfried Toorn van Meurs �vergroot" werd. 2)

Uitvoeriger zijn onze berichten over de boekzaal van de Cister-
cienser abdij Aduard Deze schy'nt bij den aauvang der vijftiende
eeuw reeds een afzonderlijk gebouw voor de boekerij gebad te
bebben. dat eerst waarschijnlijk met riet gedekt was. Van den abt

Kodolphus (1423-1449) tenminste staat opgeteekend : �tectum totius
Dormitorii et Bibliothecae petri.s contexit'', terwijl het van den abt

Johannes Reekamp(1528-1549) heet: �Bibliotbecam nostrara ornavit,

non tantum Hbrorum variorum magna copia, veruin etiarn ipsas aedes

eleganter fulcivit." 3j
Vermoedelijk waren onze kloosterbibliotbeken meestal langwerpig

Vierkante zalen, soms met een geweif in plaats van met een zolde-
ring gedekt Van twee Zutphensche kloosterboekerijen, waaromtrent
wij toevallig iets meer weten, wordt gemeld, dat de eene ongeveer

15 M. lang was bij eene breedte van omstrecks 7 M., terwijl de
andere ongeveer 24 M. lang zal geweest zijn en 4l, M. breed *)

In dergelijke zalen stonden dan een of twee rijen lectrijnen ofpulmten,
in vorm stellig meestal overeenkomende met de Zulphensche '') In

') Aequo v, Windeshcim, I blz. 77 e. v. bcschrijft 't geheelc gebomv, maar zv ijirt
over de lipging der bibliothcek.

2) Delprat, De Buederschap van G. G. blz. 66. In Dumbars Analecta I, 117 Avoidt
met betrekking tot hetzelfde feit gcsprokcn van een »nova libraiia."

3j Vitae et gesta abbatum, qui in Adwert praefuerunt, uitg. d. Franc. Koppius,
Gron. 1850, p. 25, 41. J) Zie hoofdstuk V.

5) Misschien zou ik hier ook moeten wijzen op de lectrijntjes in de boekerij van de
Groote Kcrk te Edam. Doch, wat daarvan te denken %veet ik niet. Die lectrijnen, van
vnrenhout vervaardigd, zijn misschien hoogstens cene halveceuw ond, cn naar't schijnt
nooit gebruikt. Ze zijn ingericht i'oor geketende bocken, maar aan de boeken die er zijn ont-
brcekt clk spoor van ketening. Is 't geheel misschien eenc superchcric arche'ologique ?
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den aanvang der zestiende eeuw liet abt Meinardus de Man (1509-
1526), dezelfde, die ook de studeercellen of carolls bouwen liet in

de kloostergang, nog cieuwe lectrijnen maken voor de boekery te
Kumnnd: �/// lilininn ,/'//im nova scamna siv i>/tlj!/t<t fin-i /<;"/{,
mnlt<>« lilinix t'i/ut. t/tun valdemagnum <><! /ihno-imn Ituhiüt affn-tum. ')

Vornamen wij boven reeds dat in de kerkeu te Breda en te Leiden

boeken in 't koor geketend werden, zagen wy ook dat Johannes Gele
uitdrukkelijk bepaalde, dat zyne boekeu in de bibliotheek te Zwolle

geketend moesten worden : wij mögen weihaast besluiten, dat dit in

kerk-bibliotheken bijna altijd het geval was. Zoo b. v. in de librarie

van ile lUmrkerk te Utrecht. In het jaar der xtichting (1448) werd
117 gl. iiitui'L'cven voor ijziT\\vrk. Tn het vollen de .jaar maakteBor

�die sloetmaker G vertinde veteren aen den boeken in de libery elc
stuc drie cromsterten. Iteni noch van 12 veteren aen den boeken

elc stuck 2 braspennyng. Iti-m van 2 sloethen aen die reyen (roeden)
dair die boeken aeu gesloten siin 6 cromsterten. Item 14 pypsloe-
tellen elc stuck enen cromstert f. te samen 12 gul." 2)

Voor de liberie der St. Jacobskerk te Utrecht werden in 1461

drie roeden gemaakt, die allerwaarschijnlijkst ook zullen gediend
hebben om daaraan de boeken te ketenen. 8i Zoo werden ook voor

de boekerij van 't kapittel Maria ten Ilove in 't jaar 1450 (?) �XXV
vertheende ketenen" aangeschaft �dair die boeken mede vastgeleyt
zijn op tie selve library." ')

Ook in onze kloo.sterbibliotheken moet het ketenen der boeken viij

gewoon zijn geweest. Dikwerf vindt men aan oude folianten uit
kloosters afkomstig nog bet �oor", waaraan eenmaal de ketting
bevestigd was ') of wel gaten in den band, die bewijzen dat er eenmaa

zoo'n oor aan zat. Verschillende boeken in de Librye te Zutphen,

') Joh. a Leydis, Annales Egm. C'ap. XCIV. Ed. Mattbaeus p. 141.
2) Ridder van Rappard, De rckeningen van de kerkmeesters der Buurkerk, blz.

143. Men kan uit deze post eenige gevolgtrekkingen maken over den oravang dezer
bi'iliotheek. Ei- waren blijkbaar slechts twee lectrijnen, waarop 16 boeken geketend werden
- veteren zullen wel dünne ketens zijn. De roeden, waaraan de kctcns bevestigd
werden, konden met een sleutel losßemaakt worden. De 14 pijpsleuteien pasten wanr-
schijnlijk alle op de deur der librije en zullen dus verdeeld zijn onder hcn, die van
de boekerij gebruik wenschten te maken.

3) Jhr. Van Riemsdijk, Bijdragen etc. blz. 65.
4) Mededeel. v. d. Vereen. t. ßeoef. d. Geschied, van 's Gravenhage, 1876. blz. l? .
5) Gesmeed ijzeren ooven van fraaien vorm aan No. 30 en No. 273 derllnivcis.

iiibl. tc Utrecht.
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uit kloosters afkomsüg, hebben nog de- oude ketens, in maakscl
afwykend van die, welke in de Librye gebruikt worden. Soms vindt
raen in oude banden een uitdrukkelijk bevel van den schenker, dat

z\j geketend moesten worden. ')
Voor 't gemak der bezoekers van de liberie, opdat deze niet alle

boeken behoefden te openen welke op de lectrynen lagen, bevestigde
men in verscbillende kloosters op de voorzjjde van den band dikwyls
een strookje perkament of papier, waarop met duidelyke letter de
titel van 't werk geschreven was. Ter bescherming van zoo'n op-
schrift legde men er dan een dun, doorschijnend plaatje hoorn over,
dat met stevige koperen rand.jes op den band werd bevestigd. Yer-
schillende werken afkomstig uit de Egmondsche boekerij zyn uog

voorzien van dergelykc titels : maar dat de gewoonte niet alleen in
de abdij van St. Adalbert gevolgd werd blijkt uit bet feit, dat vele
boeken in de Zutphensche Librye, afkomstig uit het klooster

�Adamanshuis" aldaar, precies 't zelfde hebben. J)
Dat lectrijnkasten reed.s in de vijftiende eeuw in ons land voor-

kwamen bleek reeds uit bet geschenk van \Villem Heerman aan de

St. Pieterskerk te Leiden. Zij zullen na de uitvinding der boekdruk-

kunst, toen de boeken goedkooper werden, en de bibliotheken spoedig

aangroeiden, wel gewoon geworden zijn. De boekerijen, welke hier
te lande in 't laatsl der zestiende of in den aanvang der zeventiende

eeuw ontstonden, werden - misschien meestal naar toen nog bestaande

modellen van dergelijk ineubilair voorzien. Zoo trof meu b. v.

in de oude Universiteits-Bibliotheek te Leiden lange lessenaars aan?
die zoo hoog waren, dat men bij 't raadplegen der boeken moest
staan. Boven elken lessenaar was in vier vqkken plaats voor eene
rij boeken, die er met de snede naar voren naast elkaar stonden,:i)

en met ketens verbunden waren aan een metalen stang, die over het
bovendeel van den lessenaar liep. Deze inrichting moet zeer nadeelig

') 0. a. ook in een Hs., der Zutphensche Librije, een dcel der Summa i-an Thomas
van Aquino bevattend, stond vroeger dat Inschrift. Nn vindt men het afgedrukt bij
Lomeyer, de Bibliothecis, Ultraj. 1C80 n. 305.

2J Het wäre te wenschen, dat onze catalogi van handtchriften en incunabelen ook
van dergelijke kleinigheden gcwup maaktcii. die dikwijls van dienst zouden kunnen
zijn om den oorsprong van een boek te vinden.

3) 't ~K.au zijn, dat de lectrijnen dubbcl waren, en dat er dus uok twec rijen boeken
op stonden. Maar dat is op de oude afbeclding niet te zien. Was dit het geval, dun
was natuuvlijk ook 't aantal boeken dat ev geborgen kon worden veel grootftr.
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geweest ziju voor de banden der boeken, die, als deze gebruikt
werden, onophoudelijk over de stang of de kettingen schunrden.
Vulgens de bekeude afbeelding van J. C. Woudanus, ') vervaardigd
in het jaar 1610, waren er twee ryen, elk van elf lessenaars eu was
er op elke lectryn plaats voor ongeveer veertig boeken. zoodat dus
de geheele bibliotheek - " wanneer men ook in aanmerking neemt
dat er nog eenige kästen waren, berekend was op 1000 a 1200
boekdeelen.

Eenigszins anders was de inrichting van stedelyke bibliotheek te
Amsterdam. Zooais bekend is, was in 1578 de Librije der Nieuwe
Kerk, vermeerderd rnet die der Oude, aan de stad gekomen. Tu

1632 werd zij verplaatst naar het St, Aguesklooster op de Üude-

Zijds Voorburgwal, boveu de gehoorzalen van het jnist opgerichte
Athenaeum. De i-enige afbeelding, die ons eenige voorstelling van
hare inrichting geeft, is een vignet van den Amsterdamschen boek-
haudelaar Spillebont, dat voor verschillende zijner uitgaven uit het
midden der zeventiende eeuw voorkoint. -) Mögen wij daarop afgaan,

dau was de boe-

kery geborgen in
een lange, UVIT-

wulfde zaal, door
tnsschenschotten

in 3 of 4 afdee-

lingen gesplitst.
In elke afdeeling
bevond zieh eea

aantal dubbele

|A M'S TELDAMSCHE BlBLIOTHEECK.) lectrijnen, met zit-
banken aan beide

zijden. Boven de lessenaars was eene open rnimte, zoodat men ook
de bezoekers aan de andere zy'de kon zien. Tloog boven de lioofden
der lezers bevond zieh, tusschen de hoog opgaande zijstukken, eene

breede schap, door eeii middenschot in twee vakken verdeeld. Op

M Hier niet £erePr<)tluceerd, omdat zij voor iedcr tc vinden is in de Boer en
«"n IL.-ttoma's Platcn- Atlas ten gebruikc bij het ondenvijs in de Geschiedenis. 2edruk,
ti-. 192.

2) De Amsterdamsehe schepcn Gevard Scliaep voe^rde dit vignct bij zijne aantee-
n betveftcnUu <ic bibliothcek.
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deze schap stoad aan weerszyden eene rij boeken, met kettingen
bevestigd, zooals op de afbeelding duidehjk te zien is.') �De boek-
zaal", zegt een Gids voor Amsterdam uit liet midden der 18eeeuw.
..is zeer ordentelijk verdeelt en in vakken en doorgangen afgescheideu.
leder soort vau boeken staan bij malkanderen en zijn gemakkelijk

volgens een gedrukte lyst te vinden. De groote zyn aan kopere
ketentjes vastgeklonken, welke zoo lang zijn, dat men liet boek
behoorlijk behandelen kan ; de kleinen zyn in kästen opgesloten." -'i
Het aantal lectrijnen bedroeg vermoedelijk zeventieu.'',)

Weer anders ingericbt is de Stads-Boekkamer te Eukhuizen. Toen
Gerard Jacobus Vesterman in de eerste helft der zeventiende eeuw

zijne boekverzamcling aan de stad vermaakte bouwde men een
�vleugel" aan de Westerkerk, welks boven verdieping tot bo<--
kery werd ingericht. 4) Docb slechts gedeeltelijk: een zwaar
tralieliek scheidt de eigeiilijke boekkamer van een soort van over-

loop, die tegenwoordig naar 't schijnt als bergplaats of roiiiiin.'l-
zolder dienst doet. 't Eigenlijke boekvertrek, ongeveer "_'<" voet lang

en 16 of 17 voet breed ontvangt van t\vee zijden licht. Daarin

staan drie boekenkasten. Twee daarvan zijn zoo geplaat.^t, dat men

er aan alle zijden om heen loopen kan, de derde Staat tegen den

achterwand. In vorm stemmen zij overeeu met die uit de cathedraal

te Hereford, ''') met dit onderscheid, dat zij tot aan de zoldering opge-
tmkken zijn en dus ruirate biedeu voor drie in plaats twee schappen.
De lessenaars, aan weerszijden van de vrijstaande kästen en aan de

voorzijde van de waudkast bevestigd, zijn zeer steil en daardoor

niet bijzonder gemakkelijk. Midden tusschen twee kästen in Staat eeu

zitbauk. De banken en kästen zijn van gewoon hout en vrij ruw
bewerkt; de eenige poging tot versiering, die de vervaardiger gedaan
heeft, bestaat in nitgezaagde krullen, bij wijze van consoles onder
de lessenaars, en soortgelijke arabesken tasschen de eerste en de

') Uit blijkt ten overvloede uit D Orville, Oratio in Cent, natulcm. 111 Amst
Athenaei, Amst. 1732 waar het heet: ,/Ad cxcmplum insignium bibliolheearum, O.\-
uniensis, JMediceae, libri omnes aeneis catenis ad pluteos adligantur et contra fuvaccs
nianus, et sie quandnque parum tuti, muniuntur.

") Wegwijzer of körte bcschrijving der stad Amsterdam. 4e druk. Amst. 1751. blz 319.
a) De oudste catalogus, in 1612 te Leiden gedrukt, in 1881 opniemv uitgegeven

du"r Dr. H. C. Kogge, rangschikt de boeken in 34 afdeelingen of schappen, ter
niulere aanduiding gemerkt met de lelters A tot Z en A A tut K K. En elke lectrijn
bevatte twee r'ijen boeken.

') Allan, de Stud Enkhuizen, Scha-jcrbrut: 185H. blz. 19 "'"> Zic boven, blz L'i
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tweede en de tweede en dorde schap aangebracht. Enkele boeken
ilrn-en nog sporen, dat zy vroeger geketend zn'n geweest; maar ot
dit in deze boekery ooit het geval was, darf ik niet beslissen. l)

Over de inrichting van andere Nederlandsche boekeryen uit de
16* en 176 eeuw valt weinig te zeggen. De oude Athenaeum-bibliotheek
van Deventer, van 1.398 tot I8i'2 bewaard in de kerk van Heer

Florenshuis -} heeft vermoedelijk nog langen tijd gebruik gemaakt
van de lectrijnen, die in de Hbrarie van 't bedoelde gesticht gestaan
hadden - - maar daarover vondi.-n wij niets opgeteekend. üit oude,

_i'-clireveu catalogi van de (ioudsche Librye8) zou men kunnen

afleiden, dat er in 1045 eene käst stond die ongeveer 230 boeken

bevatte en vyf pulmten, elk naar het schijnt met twee rijen boeken;

in Ib57 waren er minsteiis acht lessenaars, alle met twee reeksen

boeken, onder elkaar geplaatst. In het boekerijtje der St. Laurenskerk

ti- Rotterdam waren �Libri in forma maxima'' geplaatst ,./'// {/l/it><>

nntiari." De andere In jil/itri* minoribus." Meer licht geeft de
catalogns niet en te Deventer, te < louda noch te Rotterdam zijn de
oude lectrijnen bewaard gebleven.

l) Eene catalocns van deze boekevij wevd uitgegevcn in 1698. Zij telt 388 nummcvg,
waaronder cnkele incunabelen.

") Cawl. v. d. Athenaeum-Bibliütlieek te Deventer, Dev. 1896, Voorrede, blz.
\\ni eu XXXIII.

"M Bewaard in de tegenwoordige bibliothcek »Maar.
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De Fliehten van den Bibliothecaris in Nederland.

Was in het buitenland het toezicht op de kerkelyke boekerijen

gewoonlijk toevertrouwd aan den sacristanus of thesaurarius, of,
bij ontstentenis van dezen, aan den cnstos ccdesie, en soms ook
aan den cantor of aan den magisti/r fabricae, binnen onze grenzen

zal wel hetzelfde meestal geschied zijn, daar de genoerade personen
immers krachtens nun ambt dagelyks de kerk moesten bezoeken en
dus als van zelve ook voor deze functie waren aangewezen. Zooals

van zelf spreekt was ook hier het ambt van bibliothecaris eener

kerk een bijbaantje, dat weinig verplichtingen oplegde aan hem die
't bekleedde. De boekkamer der kerk toch was maar zelden voor

iedereen toegankelijk: meestal liet men een flink aantal sleutels
maken bij het slot van de deur die er toegang verleende, om die
te verdeelen onder de geestelyken der kerk en sommige goede

bekenden. ') En, de boeken waren geketend. Dus meende meu,

dat geen voortdurend toezicht noodig was. De bewaker van eene
achter twee verschillende sloten geborgen boekerij, had dan ook

weinig of niets te doen, zooals blijkt uit de bibliotheekverordening

die in 1476 werd opgenomen ondev de Statuten van 't Kapittel
.van St. Marie te Utrecht. Men oordeele:

�Anno LXXYI, die Veneris, VIII Xovembris, hora capitulari,

domini Johannes de Mekeren, vicedecanus, Hu. Boechout, Amerongen,
Tyla, Noerd, Minnenpry's. Helmont, Hornse et Mouwer. statuerunt
et ordinarunt circa librariam ecclesie nostre, quod citstos debeat
singulis diebus de maue post matutinas aperire (-Amorem senwi
ejusdem, de vesperi, quando claudatur, eandem claudere, neque

') Daarroor dienden de 14 rpypsloetellen", die ile koiktncesters der Buurkerk
lieten maken. Zie boven, blz., 102 en vergelijk 'tfjeen hierachter medegedeeld wordt
over de boekerij der St. Walburgskerk te Zutphen.
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cuiquam illius clavern tradere, nisi expresso capiluli cousensu inter-
veniente.

�Item liabebit singulis septimanis semel dictara Hbrariam intrare

et xingula Volumina numerare, et alia que necesse erit; et si qui
ili-t'ectus fuerit, respicere et referre. Et pro laboribus suis hujusmodi
liabebit annuatim unura seutum aureum."

Had de koster alzoo slechts eens per week de boekerij te betreden.
ineu rueene niet dat het den kapittelheeren van 8t. Marie ontbrak

aan de noodige bezorgdheid voor hunneri boekenschat: behalve het

nachtslot was er ook nog een dagslot, waarop meerdere sleutels

gemaakt waren.

�i^uoad eos vero, qnibus alterius cotidiane sere dicte librarie

claves tradentur. baec infrascripta .statuerunt:

� Inprimis, ut neminem extraneum aut alium clavem non habentem.

in dictam Hbrariam inducant, nisi apud ipsum manere et eundem
educere vellent.

,,ltem, ut nee ipsi ijuicijuam in dicta libraria scribant, aut, quos
ipsi induxerint. scribi vel excopiari sinant, sine consensu capituli
antedicti.

�Item, ut nemini clavem suam prestent, aut similem fieri pro alio

permittant, nisi de conseu.su capituli prelibati.
�Item, nemo cum luminaribus sive candelis in ipsa libraria legat

sive studeat. Moderatione capituli in premissis semper salva.
�Actum in domo capitulari, die superius speciticata." ')
Viior uog de vijftiende eeinv ten einde was, bleek 't, dat het

toezicht van den koster den Utiechtschen kanunniken niet naar

den zin, of mogelijk ook, te duur was. Vandaar dat er in 1494
een nieuw arlikel aan 't Xfut"t/tn/ </"" liln-nr/n in-lrsie nontre werd.

toegevoegd, luidende:
�Anno XC'lV-i. die A'eneris, IIIa Oct., domini decanus et capi-

tulum statuerunt. custodi deinceps non esse solvendum seutum aureum

"le custodia librarie, sed commisernnt illius curam raagistro fabrice
pro tempore." 3j

l) .1. .1. Do.lt v:in Fl<'ii>lun:_'. Aic'.iicf voor Keikcl. en Wereldl. Gcscliiert. III
(1843) blz. 370.

'-") Vcrgclijking mct het liamlM'In it't up "t Pruv. Archicf te Utrecht, Icenle mij dut
v. i'lensburs vevkeei-'lclijk gelezen heeft 14S1.
Dodt v. Flun.-ljin-.:, Arcliief, III blz. 370.
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Gelijk men ziet rustte de zorg voor de boeken welke in deze

�Praestans liililiotheca
Multis et U-jiidis lihris"1)

bewaard werden, grootendeels op de bezoekers zelve. En. gelijk
men in onze dagen nog de plantsoenen aanbevrdt in dehoedevan't

publiek, zoo hier de bocken, blijkons het opschrift boven den ingang:

�Pro X'i laude

hos libros lege
et postea claude." ~)

Of met dit alles voldoende voor de boekery gezorgdwas? 't Staat

te betwijfelen. De scherpe bedreigingen door bisschop Rudolf van
Diepholt gericht aan 't adres van hen die schade toebrachten aan
de bibliotheek der St. Miehaelskerk te Zwolle, de ondervinding in
buitenlandsche boekeryen opgedaan, spreken voor het tegendeel.

Belangrijker en moeilijker was ook hier te lande het ambt van

bibliothecaris of boekwaarder van de grootere kloosterbibliotheken.

Doch, dit zou geen afzonderlijke bespreking vereischen - daar
natuurlijk de Statuten van de verschillende monnikorden ook voor
de Nederlandsche kloosters dier oiden van kracht waren - - wäre

het niet, dat ons vaderland de bakermat was geweest van twee zeer
eigenaardige stichtingen van dien aard, die beide een diepgaanden
invloed uitgeoefend hebben op de toenmalige wereld, zoodat zij van
groot belang zijn voor de geschiedenis der beschaving: wij bedoelen
de Broeders des Gemeenen Levens en de Reguliere Kanunniken van
Windesheira, alsuiede eenige inin of meer daarmede overeenkoniende

kloostervereenigingen.

Met het ontstaan en de geschiedenis dezer religieuse genootschappen,
door verschillende onzer geleerden breedvoerig behandeld,3) behoeven

wij ons hier niet in te laten; wy hebben hier slechts na te gaan,
wat zij in hunne inzettingen en Statuten bepaalden betreuende hunne
boekeryen en de zorg daarvoor, om ons daarna af te vragen, of en
in hoeverre zij zieh aan die voorschriften gehoudeu hebben. Van

l) ßeka et Heda, ed. Buchelius, Ultraj. 1643. p. 193.
2) V. (l Monde's Tijdschrift voor gesclned. van Utrecht, 1835, p. 210.
3) In Moll's Kerkgeschiedenis, Acquoy, 't Klooster te Windesheim, Delprat, de

Broederschap van Geert Groote, e. a.
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den aanvang der vijfüende eeuw af waren in ons vaderland een
groot aantal mannen- en vrouwenkloosters. die den derden regel
van St. Franciscus aannamen en zieh vroegev of later aansloten b\j
het Kapittel van Utrecht. Zoo spoedig zy dit deden, waren zij
verplicht de Statuten van dit kapittel na te leven, en deze Statuten
\iM-uiiderstclden niet alleen, dat in elk conveut eene liberie moest

zijn, en door de broeders en zusters bocken - - zoowel latynsche
als nederduitsche - - werden afgeschreven, maar bevatten zelfs een

merkwaardig kapitteltje over den �boekwaarder" of de �boekwaarster",
waarin de verplichtingen welke dit arabt met zieh bracht, nauwkeurig
(Hiischrcven werden. Het luidt als vulgt: Custos librorumdiligenter
jinit/nc/nt, i/r li/iri inaciih'ittnr st'/i laedantur, et in concedendo

l>r<>ri<lrut, n'' />< nlmilnr. Et *i qui corrupti seu incorrecti fuerint,
stlliltltt, .v/ fltCIlliHS U/flCT/t, p<T Nf rr] per «lim)) ruti-mlun . t'f f/IW

HIHI/H« <lili<i< nltti }irn r/ja«' r/ili'tit, sectniilnin rinisilinm miiiistri,

</nn</ ///in. sive (.-"/>//) in ln'tiiu i-, l /u r/i/i/iiri conscribenil/, sint

miliiilici 11 lene t>-<ni*l<tti </ mm Jui/mii/f in verbis prophanum
et ahnsirinit >in><hnn. ') Zonder veel omslag en noodelooze breed-

voerigheid is liier eigenlijk 't voornaamste samengevat dat men in

de middeleeuwen van den librarius of armarius placht te eischen :

het toezicht op den reeds aanwezigen boekenvoorraad, de zorg voor

df vermeerdering der boekerij, en de leidiug bij het afschrijven. Of
men in alle conventen, die dezen regel volgden, de aangehaalde

viiorschriften .stipt kon naleven? Dat is niet waarschijnlijk. Een
groot aantal tertiarissenconventen toch. en de min of meer over-
eenkomstige, die den regel van St. Augustinus aannamen, werden
l ii " \olkt door menschen uit den minderen stand, waaronder er vele

zullen geweest zijn die misschien nanwelijks lezen eu schrijven
künden.-'.i Dit was voornarnelijk het geval in de vrouwen-conventen.

vooral in die gestiebten welke door gevallen vrouwen werden bewooud.
en daarom Maria-Magdalena-kloosters heetten. Zoo blijkt het uit

') Kccd.» ̂i-'lrukt Iiij Mull, De boekerij van het St. Barbara-klooster te Delft,
Amst. 1857. Moll bezat twee handschriften dier Statuten (Kerkgeschiedenis II, 2,
blz. fl9 noot 2) \vaarvan 't mulsli' ifkomstiK is uit 't convent Ysendoorn te Zutphen.
Beide berusten nu op de Uuiversiteits-Bibl te Amsterdam. Ki'imcr gebruikte nog
een ander Hs, (zie zijn werk Kluostcrs en Abdijen, 1854, I blz. noot 1). Een
vienlc Hs. uit 't St. Catharina-cunvent �Heer Hendriks- of \Volfshuis" op de Nicuw-
i.i'l te Zutphen op 't stedelijk archief ahlaar.
3) Zie M..11. K.Tkpeschiedenis. II, blz. 94, 96.
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de Statuten van het �Sinte Maria Ma<jdalena Susterlmys binnen
Jioern (Hoorn) opt Oesf al dadelyk, dat men daar geen eigenlyke
boekwaarster kende, maar de zorg voor de liberie eenvoudig opge-
dragen had aan �die coxterinne", die zieh naar 't schynt niet
behoefde te bekümmeren om de vermeerdering der bibliotheek. ')
Ziehier wat haar te doen stond:

�Ende si sei alle die boeken des convents nu/nn beteykenen
ende sei daer toe sien, dat si int ivtlenen noch verdcrft n«<-l
verloren en werden. Ende leent die mater yemant boekfu. daer
i/iif conrent ylieen yrote menscliap-) mcdc heuet, duer nenien si
een pant of een lyeteyTten, of si /<///<< n<n die naem des gheens
<ln' si eniglie borke lient o/ lioe langlie. En<l<- i*f, du t m des
«nirents bocken al te hoyhe Nitbtt/t of loghenachtighe materiell «/
yei anders dat beteringhe tcaerdiyh is ghevonden u-ardf, dat sal
ihr confessoer corriyiex n."

Uitvoeriger zyn de voorschriften voor den bibliothecaris of librarius

in de btatttfa of ('tmxtitutiones van het kapittel der Reguliere

Kanunniken te \Yindesheim. Deze zyn, bebalve uit eenige hand-

schriften, bekend uit gedrukte exemplareu van de jaren 1508,1553
en 1639, voor zoover de manneukloosters betreft. ') De Con-

stituüones voor de met Windesheiui verbunden vrouwenkloosters,

vervat in een enkel handschrift van het midden der vijftiende eeuw,
afkomstig uit het klooster Albergen in Overyssel, ziju onlangs door
den druk gemeen gemaakt. +) Eindelijk bestaat er nog eene oude
Nederlandsche bewerking van deze Statuten in een handschrift,
afkomstig uit 't klooster Bethlehem in den Bangen! buiteii Hoorn,
eveneens eenige jaren geleden in druk gebracht. "') Daar deze drie

redacties in verschillende opzichten van elkaar aftvijken dünkt het
ons nuttig de daarin te vinden voovscbriften voov den bibliothecaris

naast elkander af te drukken, opdat men ze ondeiling kau verge-
lijken. Doch er dient nog iets meer te geschieden. Yöur het
Windesheimsche kapittel zy'ne Constitutiones ontwierp, werd een

') Hs. op perkament, bcrustend op de Koninkl. Bibl. tc 's-Gravenhagc, genummerd
K. 21. De Statuten beginnen op fol. 15 verso ; het kapittel setiteld : �die costeiinne"
"P fol. 59. 't Hier aangehaalde gedeclte op fol. 59 verso.

2) �meschap", Staat er. Er zal wel bedoeld zijn gemeenschap, bekendheid
3) Zie daavover Acquoy, Windesheim, blz. I, SOG, noot 3. *) Archief voorKederl.

Kerkgeschied. van Acquoy en Rogge, V (1895) blz. 250 e. v. 5) Ibid.
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der broeders met den prior Johan Vos naar Parijs gezonden,
..teneinde aldaar in de regulieren -kloosters van S. Victor cn S. Geno-

veva de aloude kleederdracht en de regelen der Orde nauwkeurig
op te nemeu." ') En zoo zijn de door ons reeds zoo dikwerf aan-
gehaalde ( '<>i/xu<'tn<l/ne* veteres Canonicorum Regularium S. Virft,r/*
r<(ri*/i 'iixi* de hoofdbron geworden, waaruit de Windesheimsche
Statuten zijn voortgevloeid. Wie beide vergelijkt, twijfelt er geen
oogenblik meer aan of Johannes Vos en zijn confrater hebben een
afsclirift van die Consuetudines meegenomen naar het vaderland ;
en dat deze veelvuldig gebruikt, dikwijls zelfs letterlyk overgenomen
zijn, zullen \vij liier nader aantoonen. Merkwaardig in dit verband
van zakcn is zeker het feit, dat een oud afschrift der bedoelde

Consuetudines van St. Victor bewaard wordt op het stedelijk archief
te Zutplifii.

Doch, vuOr wij tot de vergelijking dezer Statuten overgaan, dient

op nog een punt van beteekenis de aandacht gevestigd te Avorden
n 1. dit, dat de annarins van St. Victor veel rneer te doen had

dan de librarins in de Windesheimsche kloosters. 't Kapittel te

Windesheim heeft n. 1. de werkzaarnheden. die te Parijs op een

kloo.sterbeambte rustten, verdeeld, om ze op de schouders van

Consuetudines veteres Canon. Constitutiones Canon. Regul. cdpit.

Regul. S. Victoris Paris. Windesemensis (1553)

De Ai'tnario. De Librario.

Armarius oranes ecclesiae libros in Librarius omnes monasterij libros
custodia sua habet, quos omnes no- ad diuinura officium non spectante.s

niinibus propriis annotatos habere in custodia sua habet. Quos etiam

d^-bet, et per singulos anoos ad minus proprijs nominibus singillatim anno-
bis eos exponere et recensere, et ne tatos habere debet, et per singulos
ia eis aliquid vel tinea vel corruptela annos bis aut ter exponere et recen-

"lualibet infectum vel exesum sit, sere ; et ne in eis vel tinea vel aliqua
diligenter considerare. qualibet corruptela infectum vel exe-

sum sit, diligenter considerare.

|imtbi-ffikt]. Prior quoque omnes libros, qui
sub custodia eius servantur, anno-

tatos habere debet, ut sciat unde

ll Cliron. Wind. p. 413. Arquoy, Windesheim, I, blz. 205.
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verschilfende kloosterambtenaren te legten, t. w. van den Hl reu ius
en den cantor. Üit had ongetwijfeld zyne goede zyde: te Parys
toch waren de werkzaamheden van den armarius zoo vele en ver-
schilfende, dat een enkel mensch nauwelyks in staat zal geweest
zyn ze naar behooren te vervullen. Daarby heeft zeker ook deze
andere ovenveging eenig gewicht in de schaal gelegd, dat een
bepaald kloosterling misschien dikwerf \vel de noodige bekwaam-
heden bezat voor de betrekking van armarius, maar minder geschikt
was voor het ambt van voorzanger, Boveudien gold in de Windes-
heimsche kloosters de regel, dat, waar 't aantal conventnalea te

gering was om elken tak van dienst aan een afzonderlijken beambte
te kunnen opdragen, verschilfende functies aan een zelfde persoon
mochten toevertrouwd worden.1) En zoo zal 't bij de Reguliere
Kanunuiken vooral in kleinere kloosters Avel meermalen voorgekomen

zijn, dat men de verdeeling van den arbeid moest beperken, in welk
geval 't natunrlyk voor de hand lag de waardighedeu van armarius
en cantor weder op te dragen aan een persoon. Daarom meenen

wij, dat het goed zal zijn hier behalve den boekwaarder ook den
voorzanger te behandelen.

Constitutiones voor een Windes- Statuten van 't Vrouwenklooster

heimsch Nonnenconvent. Bethlehem bij Hoorn.

De Armaria. Van der bewaerster der loeken.

Annaria omnes monasterii libros Die bewaerster der boeken behoert

ad divinum officium non spectantes toe, dat sie bewaeren sal alle die

in custodia sua habet. <^uos eciam boeken des cloesters, die niet en
uominibus propriis singülatim anno- hoeren totten dienste Gods. Ende

tatos habere debet et per singulos die sal sie gheteykent hebben <"!<"];
annos bis vel ter exponere et recensere by namen. Ende sy sal sie elcsjar-rs
et, ne in eis aliquid vel tinea vel alia twewerf of driewerf uutleggen ende
qualibet corruptela infectum vel exe- verlachten sie, ende sie sal vlitelike
sum sit, diligenter considerare. besien, datter niet verdorven en worde.

Priorissa quoque omnes libros, qui Die mater sal oec in een cedel

sub eins custodia servantur, brevi getheykent hebben alle die boeken,
habere debet annotatos, ut sciat unde die die bewaerster der boeken heft

') Constitutiones, cd. 15515, p. 62: Officia plura nni personac committi possunt,
maxime m minoribus congregationibus, ut saltem aJiqui de fratribus, ab officijs vacantes,
liberius et pevfectius spiritualibus studijs inhercam.

8
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rationem exigere debeat, cum opus
fuerit.

[ontbreekt]. [ontbreekt].

Numquam armarius librospraestare Librarius signat libros cum extra
debet ni ab eo cui praestat vadium domum ignotis inutuo dantur, et pi<r-
| P'i-ipiat] et nomen illius cui praestat nus vel cyrographum recipit et cus-
sciat, sive notus sive ignotus sit, et todit, nisi priori alitvr visum fuerit.
librum qui.'in praestat et vadimonium

quod recipit totum annotatum retineat
in brevi.

[ontbreekt]. Xullus vero subditorum petat sibi
foris concedi libros sine consensu

prioris. Et si quis consentiente sup-

priore [si prior dorni non fuerit]
librum aliquem a foris attulerit

osteudat illum priori reverso. ")

[ontbreekt]. [ontbreekt].

[ontbreekt]. [ontbreekt].

[ontbreekt]. [ontbreekt].

') De liuofdstnkkcii voor den bibliothecaris en den cantor uit de Nederlandsche
kl<"-t'-rr«'gels zijn hier in hun geheel afgedrukt, ofschoon - tenville der vergelij-
ki,,^ - S0ms met ecnige verandcring in de volgorde der verschillende zinnen. De
i " ii-iictudines van St. Victor geven in 't Iloofdstuk //de Armario" nog veel meer
dat in de Nederlandsche regels geheel ontbreekt. Daarover later.

') Op den kant Staat gedrukt: Aildilutn.
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racionem exigere debeat cum opus in lioerre hoede, opdat sie weten
fuerit. mach, waeraf sye rekenynge eysschen

sal, als to doen is.

joutbreekt]. Item, alle des convents boeken sul-
len gheteykent wesen myt des con-
vents name.

Armaria signat libros cum e\fra Ende die boekenbewaerster sal
domum ignotis accommodantur, pignus daer tosien, dat sy alle die boeken
vel cyrographum recipit et custodit, teykene, die men buten leent, ende
nisi priorisse aliter visum fuerit. den name des menschen, dien sie dat

gheleent heft, ende woe lange.

[cmtbreekt]. Xyemant en sal sie boeken uut-
leenen sonder orlof der niater. Noch

men sal oec van buten gheen boeken
lenen sonder orlof des rectoirs, noch

ongewoentliken boeken ter tafelen
li'M'ii, die rectoir en hebbe sie ierst

besien, of die materie guet sy i'iide
'!i' ntliek tu lesen.

[ontbreekt]. (iheuen onkundighen lueden -al
men boeken lenen.

Finitis primis, Codices ab armaria Die susteren sullen op sekeren

petuntur, cum sorores egrediuntur tijdt-u «'cn yghelick een boeckbidden,
de domo capituli, singulis cum modica daer sye uut lesen moegheu, van <]<T

inclinacione dicentibus : codicem ! boeckwaerster, als na der primen of
na der missen als sie uutirhai'ii,

seggende, reu luttel nygbende mytten
hoefde : �een bot-cV;."

Una e sororibus a priorissa depu- Een van den sustereii, diet van
tata petit Codices pro non preseutibus der mater bevoelen wort, bid br.fk.

et innrmis. voir die siecken ende voir dieyln-ne,
die nyet teglienwordic'li en sijo.
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[ontbreekt]. [o-ntbreekt].

[mitbreakt]. [ontbreekt].

[ontbreekt]. [ontbreekt].

IUi vero qui de armario aliquos Libris quos a librario studij gratia
specialiter libros accipiunt, quarndiu accipinms, omnem diligentiain curaui-
eos habent, diligenter apud se custo- que prebere raonemur, ne pulvere
diant, nee alibiexponant vel relinquant, vel alia qualibet sorde maculentur ')
et cutn expleverint in eis quod volunt,
iteruta armario servandos reddant.

[ontbreekt]. Libros quoque Lutheri, eiusdem

sequacium legere,autpenes se detinem
aut cuscodire nemo praesuniat: sub
pena carceris. 2)

Nemo alius praeter armariurn sive Libros veteris ac noui testamenti,

in liis sivr in alüs quibuslibet libris vel eos curu quibus diuina celebrantur

et deinere vel addere vel mutare ofncia, sine capituli generalis consilio,
quidquara praesum: t nisi ei specialiter nullus emendare praesumat, sine
concessum fuerit et iniunctum. " "M inplarilms domorum nostrarum

emendatis, nisi iudicio prioris, et

prüden tiuin fratrum error aliquis
manifestus appareret.

[o-ntbivi k 11 Sie nee communem usum doraorum
unstraruni in accentibus et in orto-

graphia, a quoquam volumus iramu-
tari. s

l) AI komt de zin cenigszins ovcreen, tocb heeft 't Wirulcshoimsch kapittcl hier
geen gebruik getnaakt van de Ccnsuetudines van St Victor. Deze plaats is overgenomen
Ult de - n, "WindeBhcim ook in hoog aan?.ien staande -- regel der Kartlmi/n -,

waarin zij luidt ." Adhuc etiam libros ad legendum de armario accipit duos, quibtis
omnem diliircntiam curamque praebere jubetur, ne fumo, ne pulvere, vel nlia qmilibct
jorde tii^i'iiicntur.

< i]i den k;mt staat gcdrukt : Confirmatum anno 1527.
< ip den karit Staat pedrukt: Confirmatum anno 154". In de laatste uitgaaf der

Consütutiones (Leuven 1639), is deze bepaling natuurlijk zoo gewijzigd, dat men van
de S'Inilt en de kerkboeken alleen uitgavcn morlit gebruiken naar de algemeen
;i;ni'_""nnmen Roomschc teksten vcrbcterd.
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Cum armaria presens non est, Als die boekenbewaerster niet

petuntur a presidente vel a seniore ; teghewordich en is, soe bid men die
boeken van yrnant van den olsten
of die men daertoe ordiniert.

[ontbreekt]. Mer die suster, daer men die boeken
af bid, die bid selver van der mater,

isse teghenwordich.

priorissa autein non petit. Die mater en bid nyet.
Libris autem, quos ab armaria Wy vermanen, dat men die boeken

accipimus ad legendum, omnem dili- myt alre sorchvoldicheit bewaere,
genciam curamque adhibere monemur, die men ontfanghen heft van der
ne pulvere aut alia qualibet sorde bewaerster, dat sie niet vul en werden
raaculentur. van stof of van enygher onreynlicheit.

[ontbreekt]. [ontbreekt].

Libros veteris ac novi testamenti [ontbreekt].
vel eos, cum quibus divina celebrantur

officia, sine generalis capitulo consilio
nullus emendare presumat, nisi cum

exernplaribus domorum nostrarum
emendatis, nisi iudicio rectorum vel

fratrum discretoruin error aliquis
manifestus appareret.

Sie nee communem usum domorum [ontbreekt].
nostrarum in accentibusetortographia

a quacunque volumus immutari.
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[outbreekt]. Porro si qua in libris ecclesiasti-
corum doctorum mendosa, vel emen-

dationedigna videantur, prioresprovi-
deant quantum potuerint ut ad libros,
qui correcti sunt in domibus nostris

(si haberi possint) corrigantur.

[De Armarid ] De Gantore.

Ad officium armarii pertinet omni Ad officium cantoris pertinet omni
tempore facere brevem tabulae, quae tempore quae in tabula notanda sunt,
in capitulo recitatur, de quolibet tompestiue signare.
officio quod in brevi notari solet,

sive ad matutiiias, sive ad missam,

4ve ad capitulum, sive ad mensam,
sive ad collationem.

Observare autem debet ne in niatu- Obseruare autem debet in cantandis

tinis sive ad legendum sive ad can- siue legendis, ne illum qui minoris

tandum, nee diaconum supra san-r- est ordinis, supra illum qui maioris

doteni, nee subdiaconum supra diaco- est ordinis ponat: id est, nee diaco-
num ponat: id est, priusquain ille, num supra sacerdotem, vel supra

"jui .superioris ordinis est, legerit, diaconum subdiaconum.

non legat qui tst inferioris nee cantat

priusquani cantaverit.
[ontbreekt]. Ad queque vero a duobus pariter

decantanda, quantum conuenienter

potest, aequalis gradus fratres studeat
ordinäre.

Si quos in brevi postquaw reci- Si quos in tabula postquam visa

tatum est, rnutaverit, id est vel est mutauerit: hoc ipsis quos mutauit,
apposuerit vel deposuerit vel aliud tempestiue indicet.

notaverit, totum hoc ipsis quod mutat

tempestive indicet, ne quis cum tem-
pus faciendi advenerit imparatus in-
veniatur.

[ontbreekt]. Si vero aliquis, id ad quod signatus
est, explere nequiuerit: cantori sig-
nificet, ut alium substituat.

Hoc autem videlicet quam maxime (^uicunque aliquid cantare vel
fieri potest observare debet ut nul- legere in ecclesia debent, prius proui-
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Porro si qua in libris ecclesiasti- Item, is yn enighen boeken yet
corum doctoram mendosa vel emen- unrechtes of dat schvnt logbenachtich,

dacione digna videantur, rectores sal men ierst brengen totten rectoir,
provideant quantum poterunt, ut ad dat hijt oversie, eer ment onder die
libros qui correcti sunt in domibus susteren yt meer coemen laet.
nostris si baberi possunt corrigantur.

De Cantrice. Van der Cantrix.

Ad officium cantricis pertinet, omni Totter offlcie der cantersche hoert

tempore, que in tabula sunt notanda, alle tijt die tijde te teykene, die men
tempestive signare. teykenen sal.

[ontbreekt]. [ontbreekt].

Ad quem vero a duabus pariter In allen dat men van tween singben
decantanda, quantum convenienter sal, sal sie ordinieren, na raede des

potest, uniformes in psallendo sorores reetoirs, susteren, die gbelicke stem-
studeat ordinäre. men hebbt-n.

Si quas in tabula, postquam visa Verwandelt sie yet in der tafelen,
est, mutaverit, boc ipsis quas mutavit nadat sie gelesen is, dat sal si<- \<-
tempestive indicet. tyde te weten doen dien, die sie

v-'r wandelt heft.

Si vero aliqua, ad quod disignata Mach yemant niet volbringlien daer
est, explere nequiverit, cantrici sig- sie to gheordiniert is, die salt il..-r
nificet ut aliatn subordinet. cantersche to weten doen, dat sie een

ander ordinier.

Quecunque aliquid cantare vel Die wat siughen of lesen sal in
legere in ecclesia debuerint, prius hoc der kerken, soelent te voeren over-
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um ad cantandum et ad legendum deaat si iudigent: alioqui corri-
in brevi not et, nisi prius illum qui gantur.
notandus, competenter hoc implere
posse perspexerit -, novitios etiara in

brevi non ponat nisi per praeceptum
abbatis.

Si qui forte ex bis qui in brevi Si quis forte ex Ms qui in tabula
positi sunt defuerint, ad eum pertinet positi sunt, defuerit: ad cantorem
sive in legendo sive in cantando vicem pertinet siue in cantando siue in

eius .supplere et alii supplendum legendo, vicem eius supplere, vel
iniungere. alij iniungere.

Ad eum etiaui pertinet processiones Ipsius quoque est processiones ordi-
omnes ordinäre et quod unicuique näre et facienda disponere: et eos
iniungendum iniungere et eos qui qui non bene incedunt, dirigere.
non bene incedunt corrigere et dis-
ponere.

In cantu ecclesiae, si quid errat um In cantu ecclesie, si quid er rat um
vel dubitatum fuerit, vel in tono vel dubitatum fuerit, et in elevatione

inponendo vel in alio quolibet modo, cantus, nemo illi preiudicet : et quod
uemo illi praeiudicet, et quod ille ille prior incepit, nullus aliud aut
prior inceperit nullus aliter inci- aliter (excepto priorej incipiendo
piendo perturbet. perturbet.

Si quae subito cantanda vel legenda Si qua etiaru subito cantanda vel
evenerint quae specialiter alicui in- legenda euenerint, quae nulli prius
iuncta non fuerunt, cui voluerit specialiter iniuncta fuerint, ipsius est

agenda innuere. cui voluerit. agenda innuere.
et legentibus ad mensam quid legere Ad ip.surn pertinet, legentibus ad

vel quamdiu legere ostendere. mensam, quid et quando legere
de'oeant, ostendere.

[ontbreekt]. [cmtbreekt].

[ontbreekt]. Homilie sanctorum patrum in festis,
et in bis diebus qui proprias habent,
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providere debent, si indigent, alio- sien, behoven sijs, of men sal sie
quin corrigantur. corrigieren.

Si que forte ex hiis, que in tabula Ister yemant niet teghenwordich
posite sunt, defuerit, ad cantricem van dien, die in de tafel geschreven
pertinet, siue in cantando sive in sijn, soe boert der canterscbe toe,
legende, vicem eius supplere vel aliis hoer stede te vervullen ofeen ander
ad supplendum iniungere. to bevelen.
[ontbreekt]. [ontbreekt]

In cantu ecclesie, si quid erratum Wort er ghedwelt of ghetwivelt
vel dubitatum fuerit, et in elevacione in den sangbe en in verheffinge of

seu deposicione cantus nemo illi pre- daelsettinge des sanghes, en sal hoer
judicet, et quod illa prior incep^rit, nyemant voerghaen, ende dat sy
nulla aliud aut aliter incipiendo, iersten beghint sal nyemant anders
excepta priorissa, perturbet. begbinnen, uutghenomen die prio-

rynne.

Si qua eciam subito cantanda vel Valt oec yet haestelixs te singhen
legenda evenerint, que nulli prius of te lesen, dat nyemant sonderlinghe

specialiter iniuncta fuerint, ipsius bevalen en is, soe hoert hoer toe, dat
est cui voluerit agenda innuere. te bevelen.

Ad ipsam pertinet, legentibus ad Tot hoer hoert oec toe, te wysen
mensam quid et quando legere debeant die ter tafelen lesen, wat ende wan-

ostendere. neer sie lesen sullen.
[ontbreekt]. Sie sal altoes tosien, dat ter tafelt-n

gheen boeken ghelesen en werden,

dan die ghewoenlike olde boeken der

leerres, die van der heilighen kerken

ontfanghen sijn. Daerom sal mengheen

ydel materie lesen, noch in daghen
als men laet, noch in ghenen anderen
tijden.

Omelie sanctorum patrum in festis In den groeten hoechtyden leest
et in hiis diebas, qui proprias babent, men ierst der heiligher vaders ome-
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primo omniuna leguntur. Sabbato
tarnen semper regula legitur, nisi
propter festum aliquod, seu aliam
conuenientem causani preueniatur.
Lecta homilia, caetera de festis et
temporibus leguntur.

[ontbreekt]. Sermones et homilie quae sepius
reuersantur, semel in anno ad refec-

torium integraliter leguntur, secun-
dum dispositionem cantoris, nisi pri-
oris aliter visum fuerit. Cum de

festo aliquo in doroinica non vacante

c;iutatur, finitis quae de festo sunt,

vel si propria non sunt, legitur homilia
dominicalis in refectorio. Libri bi-

blioruui incipiendi sunt in refectorio :

quaudo incipiuntur in ecclesia. Qua-

tuor evangelia usque ad passiones,
in quadragesima ad collationemlegun-

tur. Possunt tarnen propter brevi-

tatem temporis huiusmodi libri in

refectorio prius incipi.

"^uotienscunque in psalmodia vel Ad cantorem etiam spectat quoties-
" "aütu vel lectionibus vel aliquolibet cunque in psalmodia, vel in cautu,

officio ecclesiae propter superuenien- vel in alio quolibet diuino officio,
tfin quamlibet causam plus solito propter superuenientem quamlibet
tardandum vel festinaudum fuerit, causam, plus solito vel tardandum
boc ipsutn fratribu^ significare. vel festinandum fuerit, hoc ipsum

fratribus significare.

Si qaando plus iustu vel protrahi- Si quando plus iusto, vel festina-
tur vel festinatur officium ad certain tur vel protrabitur ofnciuin, ipse ad
mensuram temperare. certam mensuram temperare debet.

si quid in officio suo negli- Quod si quid in officio suo negli-
fecerit non temere aquoquaoi genter fecerit, non temere a quoquam

corripiatur aut corrigatur sed post- corripiatur, sed in capitulo accusetur.
in capifulo proclametur.
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primo omnium leguntur. Sabbatto lien, ende in anderen daghea die
tarnen regula semper legitur, nisi proper omelien. Mer des Saterdaghes
propter festum aliquod seu aliam leest inen altoes die regel, ten weer
convenientem causam preveniatur. dat men voerlese om enyghe feest
[ontbreekt]. of ander saken. Als men die omelie

ghelesen heft, leest men voert van
den tyden of van den feesten, na
syn behoer.

[ontbreekt]. [ontbreekt].

Ad cantricem eciam spectat, quo- Sie sal oec doen den susteren te

cienscunque in psalmodia vel in alio weten, als men in den sanck om
quolibet divino officio propter super- hoechtyden \vyl of ander saeken

uenientem quamlihet causam plus gheringer of lansemer synghen sal
solito vel tardandum vel festinanduiu boven ghewoenten.
fuerit, hoc ipsum sororibus signi-
ficare.

Si quando plus iusto vel festinatur Haest men somtijt te seer, ofver-
vel protrahitur officium, ipsa ad cer- trect men mer dan guet is den sanck
tam mensuram temporare debet. of et lesen, soe sal sijt ter rechter

maeten brengen.

Quod si quid in officio suo negli- Doet sie yet versumelick in hoerren

genter fecerit, non temere a quaque officie, nyemant en sal sie vermetelick
corripiatur sed in capitulo procla- berispen, mer men proclamert se in
metur. den capittel.
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\il eo vero quae habet si Porro unus iugiter sit cantor, et
opus fii'Tit 'l habere potest. unus succentor.

" ntbreekt]. Cantores soliciti sin t, ut semper
mediocritas seruetur in cantu nostro,
ut et grauitatem redoleat, et deuo-
tionem excitet.

[ontbreekt]. Gantoris est admonere eos qui nimis
lente, vel nimis festinanter canunt

vel legunt.
[ontluvokt] [ontbreekt].

[outbreekt]. Cantores caput detegunt, cum
.iliquo ex officio suo incipiunt: excep-

tis responsorijs in niatutinis et vigilijs
defunctorum, et antiphonis post psil-

mos et cantica, ed ad memorias et

suffragia.

I.? het reeds opmerkelijk dat de taak, die van oudsher in de
kloosters aan een beambte, den armarius, opgedragen was, in de
huizen der ^rindesheimers over twee hoofden - van den librarius

en den cantor - - werd verdeeld. zonderlinger nog is 't zeker, dat
men de taak van den bibliothecaiis in de \Vindesueimsche kloosters

nauwelijks raeer een taak kan noemen. By had slechts te zorgen,

dat de boekeu in goeden staat bleven, moest den catalogus bybouden,

en had toe te zien op bet nitleeneu van boeken aan de klooster-
iingen en aan vreemdeu. AI wat verder in 't Hoofdstnk �De
Lilrario' bepaald werd ging anderen meer aan dan hem. Hoe dat
(«" verklaren? Men mag niet beweren, dat het den Windesheiniers
aan belangstelling voor boeken ontbroken heeft. Integendeel. Het

.Solatium" = een heljicr.
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Una quoque iugiter sit cantrix vel Altoes sal wesen in elck choer een
succentrix in quolibet choro. cautrix ende een succentrix.

Cantrix eciam sollicita sit ut sem- Die cantersche sal oec sorchvordich

per niediocritas servetur in cantu, wesen, dat men altoes dat niiddel
quatenus et gravitatem redoleat et holde in den sanck, opdat die devocie
devocionem exeitet. ineer verwect werde.

Cantricis est ammonere eas, que Sie sal oec diegheen vermanen, die
nimis lente et nimis festinanter dicunt al te haestelick of te lansem of niyt

cantum vel psalmodiam. horten singen, of die al te weeck
[ontbreekt]. sijn in der stemmen, dat sie hoer

stemmen uutgheven. Ende oec dat

sie in den singhen niet en vallen ;
item, niet doer die nees en singhe

noch aewysich. In al desen punten
sal sie die susteren vaeck vermanen

of den oversten seggen. Men let som-

mighen somtijt opheffen, opdat sijt

leren moegen.
[ontbreekt]. [ontbreekt].

afschrijven van boeken schijnen zij beschouwd te hebben als cene
verplichte, dagelyks terugkeerende bezigheid,') waaraan zelfs, volgens
de Statuten, ook op feestdagen eenige nren moesten besteed worden.
En wie niet verkoos schrijfwerk te verrichten moest zoolang ,,met
onthoading van de gewone spijs en drank, of op eeuige andere wijs,
gestraft worden, tot hij zieh naar de rneening van den prior, gebeterd
liad." 2; Er werd dus ongetwijfeld veel ge.schreven in hunue kloosters.
Maar vraagt men uu: aan wien was bij hen de leiding vun'tscrip-

') Constitutiones, ed, 1553, pag. 108: �Ferialibus vero diebus post primns vel
tercias pro tempore, usque ad primum signum sequentis höre et post refectionem
usque ad primum signum vesperarum operibus nobis iniunctis, etpraecipue scribendis
libris insistimus 

2) Qui schbere noluerir, subtractione communis cibi et potus, vel alio quocunqtie
modo tarn diu puniatur, donec arbitrio prioris se emendavcrit (Constitutiones,
cd. 1553, pag. 108). Op den kant Staat bij deze plaats gedrukt ̂Mniatuin." In 't
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torium opgedragen? Wie bepaalde, welke boeken afgeschreven
moesten worden? Wie beheerde 't perkament en papier? Wie
/urgde voor de correctie? - - altemaal zaken, die te Parijs, in de
abdij van St. Victor, en in de raeeste andere oude kloosters opge-
dragen waren aan den armarius - - dan geven de Windesheimsche
Statuten gecn antwoord. Heeft men gemeend, dat de librarius daar

als van zelf voor aangewezen was ? Of zag men in, dat 't gevoeglijk
aan de oinstandiglieden kou overgelaten worden, en dat in 't eene
klooster misschien de prior, in 't andere de armarius of de cantor

daarvoor de aangewezen mau zou blyken? Wij weten het niet.
Ontbreekt er nog wel bet eeu eu ander aan onze kennis betreffende

de inwendige aangelegenbeden der Windesheimsche kloosters, nog
grooter gapingen en leemten zijn er in onze wetenschap betreffende
de Broeders des Gemeeuen Levens. Hoe de talrijke Fraterhaizen
op Nederlandschen bodem ingcricht waren, hoe de broeders de

werkzaamheden onder elkander verdeelden, welke verplichtingen by
hen op den bibliotnecaris rustten: ziedaar vragen. waarop nog geen
antwoord gegeven is. Wel is vraar heeft Delprat in zijn boek
�Over de Broederschap van Geert Groote en den invloed der

Fraterbuizen" over dit alles 't een en ander medegedeeld '); maar
wat deze gelecrde indertijd beschouwde als een voor alle Frater-

huizen geldig«.1 wet, is niet anders dan een uittreksel uit de Statuten
van het Fraterlmis te Keulen.-j Statuten van XederlandscheFrater-

exemplaur der Cnnstituiinnes van de Vtiechtfche l "Divers. Bibliotheek r.taat daarbij
ri-ii niidc, geschreven kantteekening �Vide l'ii B". Daar Icest men Siquis in divino
ijflic-in cantare, ;mt opus sibi iniunctum pcrficere noluerit yraoioribus rirlenbu*
nnt alio qnoi-urnqiie modo rmendotiir. Opmcikelijk is dat in de Leuvensclie uiigaaf
der ConstiUitiones van Iüo9, waarvan het eenif; bekende exemplaar berustin de I'niv.

Bibl. tc Amsterdam, op blz. 159, loch -n'eer de oude bcpaling : onthoiviing van spijs
fii iliank, voorkomt, en hier zonder �mutatum".

Mtrkwaardi^ in deze uitgave zijn nog de vollende toevoegselen :
�Ilereticos libros legere vel penes se detinere, aut custodire nerao praesumat sub

ji;irna r.-incii-. Liliri cjucnjue sohenici seu alij quicumque amores lasciucs redolentes
omnibus nostris sunt perpetuo interdicti : tian-.'K-MDCS grauiter puniantur.

Librorum jji-ohibitorum indicem luibeat Librarius: et si aliquando librum aliquem
ritnm deprehenderit; statim Priori indicabit, ut quod ipse iusserit, fiat.

Xulliis etiam nostrae (Jongregationis typis excudere. vel exudi facere praesumat
libiurn iiliijncrn. ni.-i de licentia I'nnri- (Ifiin ali> si-ripto traditü, aut Commissarij in
MI a Provinria, praevio sempei' proprij Priuris as^onsu. (pag. 102, 103.)

') 2e uitgave, Arnhem 1S5C, blz. '2i7 cn volg.
2) Zie Aulicrtus Miraeus, Kegulae et Constitutioncs clericorum, Antv. 1633,

1-2 (Ices 144)
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huizen bleven tot nog toe onbekend. "Wy zyn ecliter in staat den
lezer het een en ander over de plichtcn van den bibliotheearis en
de bepalingen betreffende het afscbrijven van boeken, welke in een
Nederlandsch Fraterlmis van kracht waren, mede te deelen, uit de

in handschrift bewaard gebleven Statuten van een dk-r huizen.
welke wij binnen kort in hun geheel zollen uitgeven. ')

In het eerste hoofdstuk dezer Statuten leest inen: �Dit ons huis

is door zekere devote vrouw gesticht en met weinig inkomsk-n en

goederen begiftigd, opdat daarin, naar het voorbeeld der oorsprun-
kelijke kerk, vrome priesters en klerken met enkele weinige lei-ki-n
in gemeenschap zouden leven van de opbrengst van 't werk
hunner banden, n. 1. van schrijfwerk." Het veertiende hoofdstuk
handelt geheel . <!<" i-iirn scribendorum librorum" De inhoud is de

volgende: �Aan een der broeders wordt de zorg opgedragen
voor 't boeken afschrijven en voor de bewaring van het perkament.

Hij zorge er zooveel mogelijk voor, dat de broeders voldoende

schrijfwerk hebben en nauwkeurig verbeterde exemplaren. Indien

het kan, moet hij zorgen dat allen latiju schrijven. Niet licht stuurt

liij iemand weg. die körnt vragen een goed boek voor hem te schrijven.

tenzij voor 't oogenblik niemand zonder werk is; maar hij trachtte
den vrager te overredeu orn een poosje te wachten. Vraagt iemand

hem een boek voor hem af te sctmjven, en h\j heeft eer/ schvijwv
beschikbaar, dan toont hij den v rage r 't lian'lsrlirift van

') Dr. Brugmans, aan wiens hulpvaardigheid wij vcel te danken hebben, vestigde
onze aandacht np een handschviftje der Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage,
germmmerd L. 41. 't Is een boekje in 12°, bestaamle uit zwaar papier - merk :
de eenhoorn - in een omslag van oud, bruin geworden perkament. Op bet schntblad
volgen daarin 49, door een negentiende eeuwsche band met potlood genummerde
bladen (98 bladzijden dus), waarop door een vijftiendeeeuwscbe band de bedoelde
Statuten in 't latijn geschreven zijn. 't Schrift is over bet algenieen vrij slordig, met
zeer vele, niet altijd even regelmatige afkortingcn. Latere toevoegsclen op sommige
bladzijden, met een andere band en anderen inkt geschreven, bewijzen, dat het boekje
werkelijk in een Fraterlmis gebrnikt is. Ongelukkig is het in vir.i"_'fren tijd met
water in aanraking gewcest, zoodat de rechter bovenhoeken van blz. 1 - 40 geheel
onleesbaar geworden zijn. Van de loch al niet donkere inkt, waannee 't boekje
geschreven werd, is d:tar meestal geen spoor meer over. Titel noch opschrift is er
in te vinden, en geen enkele directe aanwijzing veiraadt, wüdr het geschreven
werd. Misschien is dit echter met behulp van enkele iudirecte aanwijzingen toeft
wel te vinden. Op de binnenzijde van den omslag is een papiertje gcplakt, waarop
het tcgenvroordige nummcv-. L 4l ". duanmdcv Staat aangeteckend: (Wcesp 27).

Dat wij hier met de Statuten of Consuctudines van een Fraterhuis in Nederland
te docn hebben blijkt op vcrschillende plaatsen.
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schrijver, en sluit eene overeenkoinst met hem over den prys per
quatern. Over belangryke (uitgebreide) boeken sluit hij geen contract
zonder den rector te raadplegen. Hij make zyne contracten duidelijk,
opdat hy later niet noodig hebbe met iemand te twisten. En wanneer
L'i MMi contante betaling voorafgaat, staat hy 't boek niet af vöör de
betaling geschied of voldoende waarborg gesteld is, vooral waar
het onbekenden geldt. Wat groote boeken aangaat, daarvoor ont-
vange hij [een deel van den prijs vooraf?] voor 't koopen van 't
perkament [""""] Ook drage hy zorg, dat er steeds goede inkt
is voor onze schrijvers. Voor den aankoop ') van perkament en

francyn en de andere zakeu die de schrijvers noodig hebben zal hij
tydig zorg dragen. Dan zorge hij er voor duidelyk en onderschei-
denlyk in zijn regist er alle schulden en ontvangsten aan te teekenen

En 't geld, dat hem in handen komt, zal hy afdragen aan den

procurator. Deze moet aanmaning doen op den collatietijd van

feestdagen na 't completorinm, evenals in elke maand op den tweeden
dag, als 't een werkdag is. ledere broeder corrigeert met den
kameraad, die hem daartoe aangewezen is, zijn schrijfwerk, en brengt
de verbeteringen daarin aan, voordat er verder geschreven wordt." -i

Dit hoofdstuk .schijnt ons een der belangrijkste uit het geheele
boekje: het geeft ons een ky'kje op de werkzaamheid der broeders,
en daarvan was tot op heden eigenlijk zeer weinig bekeiid. Doch
ook het volgende kapittel �de Armario" getiteld, is niet van belang
ontbloot: niet zoozeer omdat er zooveel nieuws in staat, maar omdat
er uit blijkt, dat in dit Fraterhuis teil minste nog geen cantor
aauwezig was, en de armarius, naar oud gebruik, ook die plichten,
althans voor een deel vervulde. Het luidt als volgt:

�De boekwaarder heeft alle boeken van het huis, welke niet bij
den godsdienst gebruikt worden, in bewaring. Hij moet elk boek
afzonderlijk by name opgeteekcnd hebben, en zorgvuldig toezien dat
zy niet door wormen of eenig ander bederf worden aangetast3) Hy

M Custodiam, staat er- Maar dat gccft geen zin.
3) Oi.z.'ttdijk werden deze hoofdstukken vertaald. In 't NederlanJseh valt het

betrekkelijk gcmakkelijk de lacnnes, door 't water veroorzaakt, aan tc vullen; in
middelccuwsrh latijn gaat dat moeielijker. De yedeeltcn tusschen [ ] geplaatst zijn
onleesbaar.

i >uk liier weer de aanhef van 't gelijknami<je hoofdstuk uit de Consuetudines
veteres \:m St. \'n-t<>i te Parijs.
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zal alle boeken merken [welke aan vreemtlen buiten] het huis in
leen worden gegeven en hunne namen [opteekenen] en den terraijn
van uitleening, en zoo sommige boeken lang na den gestelden tijd
nog niet teruggebraclit zyn [drage hij er zorg voorj ze door een
boodschapper te laten opvragen. Buiten weten van den rector
moet hij niemand eenig boek ter leen geven buiten de stad. Maar
geen der broederen wage het een der boeken buiten het huis uit te
leenen zonder voorkennis van den librarius. De broeders worden

vermaand alle yver en zorg te besteden aan de boeken, welke zij
ter bestudeering ontvangen, opdat xy niet door stof of eenig ander
vuil gevlekt worden. De boekwaarder wijze ook hun, die aan tafel
voorlezen, wat en wanneer zij lezen moeten.]) De homelien der
Heiligen worden op feestdagea, en op die dagen welke hun eigen

homelien hebben, 't eerst van alles gelezen. Vervolgens, als naar

gewoonte, by 't ontbyt de bijbel en andere sermoenen en lijdens-
geschiedenissen der Heiligen, ook op vespertijd, wanneer tevens uit
't martyrologiura 'tnoodige aangekondigd wordt voor den volgenden
dag, behalve in de drie dageu voor Paschen, op welke niet uit 't

martyrologium aangekoudigd wordt. Eens per jaar in den zomer

brengt de boekwaarder [alle boeken bijeen, en nadat hij] in tegen-
woordigheid [van den rector, de door de broeders geleende werken
heeft terug ontvangen moet hy ze] reinigen en onderzoeken. Ook
behoort de boekwaarder een lijst der boeken te maken voor den

rector, opdat deze dan of op een anderen tijd het aantal [kan weten |."
Daar de Fraters in armoede moesten leven en 't huis siech t.s

weinig inkomsten had, zou men de veronderstelling kunnen wagen,
dat hun eigen boekery waarschijnlijk niet zoo bijzonder belangrijk
en omvangrjjk zal geweest zijn. Doch ten onrechte. Sehrijven
was nu eenmaal hun dagtaak, en wanneer er niet voor vreemden

te schrijven viel, mögen zij al eens enkele boeken in 't voren

geschreven hebben raaar zy zullen ook gewerkt hebben voor
hun eigen bibliotheek. Want dat zij deze niet rekenden tot de
vele dingen, die in hunne huizen als overbodige weelde beschouwd
werden, bly'kt uit een andere plaats dezer Statuten, waar bepaald
wovdt, dat nu en in den vervolge hoogstens honderd nobelen per

') Wot in dezen en in de cerstvolgende zinnen bevolen wordt, behoorde eiders
b. v. bij de Reguliere Kanunniken, tot de taak van den cantov.
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jaar van de inkomsten uit renten verkregen, mochten besteed worden
voor de bewoners van het huis. Wat er op den duur meer zou
zijn, moest voor '/, voor de bibliotheek aangewend worden, terwyl
roen de rest moest uitdeelen onder de armen. ')

Uit de Statuten van bet Praterhuis te Keulen, in uittreksel in

't licht gezonden door Miraeus, eu welke, volgens zjjn zeggen ook
gegolden hebben voor de huizen der Broeders te Wezel en te

Munster, met het Keulsche, sedert 1439 tot een congregatie vereenigd.
kunnen wij onze kennis nog eenigszins aanvullen, ook al komt het

ons voor, dat deze Statuten misschien van jongeren datum zijn dan
de boven be.;prokene.2) Hier volge dus wat voor ons doel van

belang is:

Statutorum j>urx II. Caput IV. De Scripturario. Et quouiam
probata illa ab antiquo Patrum sententia omnibus generaliter in
monasterijs degentibus seruis Dei manuum labores indixit, Propheticum-
que praeconiani Laborm manuum snarum manducantes beatos cecnt/t:

hanc etiam consuetudinem turn pro vitando otio, quod vitijs omnibus

ibmitem suggerere nouimus, turn etiam pro transigenda necessitate,

apud nos districtius volumus obseruari; assumentes pro opere, tam-

quam proposito nostro priucipali magis congruente, laborem scurug
liln-us conscribendi. <v>uapropter Rector Domus ordinabit ad hoc
iVatrem aliquem actiuum. qui Fratrum laboribus praesit, & a quo

unusquisque scribenda accipiat, simul et scribendi instrumenta. Ipse
singulis, quid et quomodo scribat, solicitus iniungat el informct
Novitios ad melioris litterae usum, per se vel per alium. Ipsius

otiam est singulis sextis ferijs (ni festum impediat) statim ante

prandium Fratres per signum conuocare; ut qnisque Rectori, eoque
absente Vicerectori, opus suum, quod per hebdomadum est operatus.

ostendat. Cum alienis, qui apud nos libros scribi seu alias aptari
faciunt, summa cautione convcniat: receptum vero pretium Procuratori
tideliter tradat, ut communem cedat in usum.

<'ajmt V. De Librario. Deputabit Rector unum, qui praesit
Armario siue Bibliothecae Domus; cuius custodiae committantur

omnes libri Domus, pro quibus solicitus sit, ut debite conserventur,
et ne distrahantur. Ad Librarium spectat, L/ectiones in refectorio

') Blad 39, verso.

2) A. Miraeus, Rcpula et Constitutiones Clericorum, Antv. 1G3S, p. 1-7,148
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ordinäre, et Lectores singulos pro qualibet bebdomada deputare, a
senioribus descendendo.

Caput XIIL De Pulricatore. Deputetur unus Frater pro
Rubricatura et Floratura, qui habeat lazurium et alios colores pro
suo ofn'cio necessarios: aureas tarnen litteras, absque speciali licentia,

non faciat. Scripturarij directionibus, in illuminandis libris sibi per
eiim traditis, obtemperabit.

Capul XIV. De Lit/ntnn: Colligandis libris deputabitur unus
a Rectore, sub cuius respectu erunt oninia instrumenta ad ligaturam
rcquisita. Hie erit, cum Procuratore, solicitus pro assevibus, corio
et orichalco, et ceteris ad oflicium necessarys: ut scilicet debito
tempore emantur et disponantur. Libros ligandos a Scripturario
recipiet, ligatosque eidem restituet, qui pretium laboris, pro eisdem
receptum, Procuratori repraesentabit.'

Dat in deze Duitsche Fraterhuizen de verdeeling van den arbeid
verder voortgezet was en wij naast een Armarius en een Scriptu-
rarius hier tevens een Rubricator en een Ligator aantreffen, Ibewyst

reeds eenigszins, dat wij hier met Statuten van lateren tijd te doen

hebben. Allerwaarschijnlijkst loch vevvulde in het Nederlandsche

Fraterhuis, welks Statuten wy bespraken, de Scripturarius tevens

de rol van Rubricator, terwijl de Armarius waarschijnlijk tegelykertijd
als boekbinder optrad. ')

Doch, genoeg hierover. V ragen wij nu, of men zieh in de
Xederlandsche kloosters even druk bezig gehouden heeft met het

afschrijvcn van bocken als in de buitenlandsche, dan moet het

antwoord luiden, dat wij geen voldoende gegevens bezitten om in

dezen een afdoend oordeel te vellen. Dit geldt voornamelijk van

het tijdvak tusschen 1000 en 1350. Wie bekend is met decollecües

') Voor de volledigheid willen xvij hier nop; ecne aanhaHnp; bijvoeRtn uit tcn
ander Hs. der Koninkl. Bibl. te 's Gravenhage (genummerd X, 102), dat getiteld is
�Consuetudines domu? nostre" en afkomstig schijnt uii Deventer: het draagt ten
minste op 't voorste schutblad den naam �Hcnricus Kaell, Vicarius Devcntricnsis",
iloch deze schijnt niet de schrijver. Het bevat aanteekeningen uit de Statuten van
«."""n Fralerhuis in 't latijn, spreuken uit verschillende schrijvers, en een soort vau
rckenboekje in 't Nederlandseh, alles gcschreven door minstens twee verschillende
banden van 't midden der 16e ceuw. Bedoeld citaat op bl. 11 verso luidt: �Item
nullus retinebit libros librarie in camcra sua ultra duos dies, practcr Studium sibi
datum. Nee aliquis habebit nee concedet librum ab aliquo extra domum, sine scitu
Rectoris, excepto librario."
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kloosterhandschriften onzer groote boekerijen, die weet, dat zy er
uit dat tijdperk slechts weinige bezitten, waarvan 't vaak nog niet
eens vaststaat, dat zy binnen onze grenzen gescbreven zyn. ') Nu
kan men daarvoor verschillende verklaringen aanvoeren. Men kan
spreken van de gewelddadige wyze, waarop vele onzer klooster-
boekerijen zijn vernietigd; inen kan beweren, dat vele dier oude

handschriften juist na 1350 door nieuwe afschriften vervangen en
das opgeruimd zullen zijn.. . . maar toch blijft bet feit bevreemdend.

Daarmede is natuurlijk niet geconstateerd, dat men gedurende
die periode in onze kloosters nooit de pen ter band genomen heeft.
Wij weteu beter. Stepbanus, de vijfde abt van Eginond, liet, zooals
wy reeds zagen, een groot aantal boeken schrijven (acribi firif),
wat wel zal beteekenen dat bij het binnen het klooster, door zijne
monniken liet doen; is dat juist, dan heeit men in de tweede helft

der elfde eeuw Stepbanus stierf in 1105 - - niet stil gezeten.
Dit geldt ook van zy'ne naaste opvolgers: Alardus (1105-1120),
Ascelinus (1120-1129) en Walterus(1129-1161), dochtoenschijnt
men de pen voor langen tijd weggelegd te hebben. Wij zagen ookt
dat in de eerste helft der dertiende eeuw, tijdens het bestuur van

Emo, in de abdij Bloemhof te Wittewierum druk geschreven werd.
doch tevens, dat deze yverige abt reeds voorzag, dat er na zijn
dood weldra een ander tijdperk zou aanbreken, waarin men ook

daar de pen zou wegleggen i>n den trotfel ter band nemen om een
fraaieren kloosterbouw te stiebten. -) Nog weten wij, dat in den

zelfden tijd ook in het klooster Mariengaarde by Hallum, gestiebt
in 1163, druk geschreven werd. Dit werd van 1194-1230bestuurd
door abt Sjaard, een groot vriend van de boeken en zeit' een y'vt-ri-
afschrijver. Een geheel hoofdstuk uit de belangwekkende kroniek
van dit klooster, die gelukkig bewaard bleef, handelt �»/<" cura
.«"rilirinlni-i'ni iilininni" 3) onder dezen abt, Wij leeren er uit, dat

Sjaard in zijn eigen kamer dikwijls quaternen perkament toebereidde

') Men zie de gedrukte Catalogi der Hss. van de Bibliotheken te Utrecht en
i.n.niin-'en; en die van de Koninkl Bibliotheek, in handschrift aldaar berustemle,

2) Quasi enim spiritu prophetico scpe dicebat, quod post tempora sua, dum inchca-
rentur opern lapidea, tepesceret Studium libvorum consciibendovum. Kronyken van
Emo en Menko, uitg. Feith en Acker Stratin^h, Utrecht 1866, p. 167, 168.

3) Gesta Abbatum Orti Sancte Marie, uitg. door Aem. W. Wybrands, Leeuwarden
1879, ]>. 107 - 111.
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om bescllreven te worden, terwyl zijne monniken wedyverden in 't
schryven van sermoenen en boeken, zoodat zij zelden of nooit zieh
tijd gunden voor andere gemeenschappelyke bezigheden. ') Welke
die boeken waren, staat helaas niet gemeld. Onder Sjaards opvolger,
Sibrand (1230-1238), werd de prior Frederik, �arcium Magister
quas liberales appellant", aan 't hoofd der kloosterschool gesteld,
van wien het heet, dat hy Persius, Juvenalis, Virgilius, Horatius en
Ovidius las en ten deele van buiten kende, doch dat hy zieh op

toteren leeftyd meer tot de Christelijke schlijvers wendde, als Boethius,
Prudentius, Sedulius, Arator, Petrus de Kiga (�Aurora") en Lam-
bertus de St. Omer (�Flnriibi* aspectus") en daarin zijni- scholieren
oefende.") Uit een andere kroniek, op 't zelfde klooster betrekking
hcbbende, blijkt, dat dit niet geheel letterljjk moet opgevat worden.
W an t daar staat opgeteekend, dat Meester Frederik den scholiereii,
nadat zij vöör den middag de Heidensche dichters en scbrijvers
gehoord hadden, 'snamiddags uit Ambrosius, Augustinus en Hiero-
nymus voorlas, opdat zij, in nllc wetenschap geoefend, ook kennis
kregen van de wäre godgeleerdheid.3)

YVat nu van Egmond, Bloemhof en Mariengaard kan gezegd

worden, n. 1. dat er in hunne geschiedenis althans een periode

voorkomt, waarin er ijverig gewerkt werd aan de verraeerdering

der boekery, dat zal ook wel gelden van andere kloosters uit dien

tijd, ook al zyn er tot nog toe geen kloosterkronieken bekend, die
bet ons bevestigen, en al is het aantal handschriften uit die eeuwen

bewaard gebleven, bijzonder klein. Van het tijdvak tusschen 1260
en 1380 mögen wij wel aannemen dat raen ook toen de pen niet

geheel heeft laten rüsten. Hoe anders te verklaren, dat bisschop
Jan van Arkel (1342-136-4), zelf �in de gewijde zoowel als de
ongewijde Schriften meer dan gewoon ervaren", aan sommige kloosters
geheele bibliotheken ten geschenke kon geven?4) Hoe te verklären
dat Philippus de Leyden juist in dien tijd (hij overleed in 1380)
zieh de aanzienlijke boekery wist te verzamelen, welke wij uit zyn

l) 1.1.p. 108. Merkwaardig is ook, dat 't reeds tijdens 't leven van den eersten
abt, Frederik, gewoonte werd, steeds twee of drie kloosterlingen van Mariengaarde
tijdeVijk af te vaardigcn naav het moederltlooster te Steinfeld �pro scribendis libris
vel aliis spiritualibus excrcitiis." (ihid. p. 51.)

2) 1.1.p. 173. 3) Sibvandus Leo, by Matthacus, Analccta, V 250, 251. (1738.)
4) Heda, p. 245. Vg). Moll, kerkgeschiedenis, II, l, bb. 148.
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testatnent leeren kennen?1) \Yant uit den inkoud van vele Codices.

in 't bedoelde testaraent nauwkeurig beschreven, blrjkt dnidelijk, dat
zij in ons land, niet aan gene zyde der grenzen vervaardigd waren....

.Maar toch, ijverig, veel gewerkt is er door de toenmalige geestelijk-
heid, zoowel binnen als bniten de kloosters, niet. Dat bewijst ons
liet optreden van Meester Gerrit de Groote, juist aan het einde van
deze periode, en 't sncces dat hy bereikte met zrjn yveren tegen
de geldgierigheid, de brooddronkenheid en 't concubinaat van zijne
kerkelijke tijdgenooten. ") Was hunne yver, was hunne godsvrucht
nog de oude geweest, zyn woorden en werken zouden niet zooveel

instemming gevonden hebben bij alle standen der maatschappij, en
de vrucbt van zyn optreden zou klein gebleven zijn. Slechts een

kloosterorde was er, die, naar Groote's meening, in 't goede spoor
gebleven was, wier Jeden nog altyd trouw de oude inzettingen

nakwamen: de KartJmizers.3) En de Karthuizers zijn 't dan ook
geweest, die op Mr. Gerrits leven eon grooten invloed geliad hebb>'ii.

Een Kartüuizer, de Arnhemsche prior Henrik Aeger van Calcar

was het, door wiens omgang de Groote ia 1374 gelieel teruggebracht
werd van den �breeden" weg, welken bij tot nog toe bewandeld
bad; 't was bij de Karthuizers, in het klooster Munnikhuizen bij

Arabern, dat hij sedert zijue bekeering 't liefst zy'n toevlucht zocht.

Opinerkelijk, veelzeggend voor Groote's latere loopbaan is het, dai
geen orde van monnikeu tot op dien tijd zooveel waarde gehecht
had aan 't afschryven van bocken, als middel tot eigen en ändern

zedelyke verbetering, als juist de Karthuizers; opmerkelijk dat geen
andere orde dat zoo uitdrukkelijk aan hare Jeden ten taak stelde
als deze. �V""' >'H»it libros scribimus, totnoli/s veritcttispraecones
facere c/vA-m/T, xinTcitti'* n Domino m?rci:t/>'iu \iro Omnibusquiper
cos vel ab errore ntm-cti fuirhtt, >"!"/ in catholica veritate ]>n>f<'-

') 't Werd eerst onlangs in zijn geheel uitgegeven dour Fruin cn Molhuysen
(Philippus de Leyden, de Cura Keipublicue et sorte principantis. 's Gravenhage 1900.
]ia'_r. 473 et BCIJ.). J) 't Is hier de plaats niet om uitvoerig bij Groote's leven en
werken stil te staan. Men zie daavover Oumbar, Deventer I, Delprut, de Broederschap
van G. Groote, Moll, Kerkgeschiedenis, Acquo^', Het klooster te Windtsheim I; Preger,
Beitrüge zur Geschichte der religiösen Bewegung in den Niederlanden. (Munch. 1894) enz.

') ,Sed et in tota Almania paucissima reperiebantur monasteria bone vite nisi
Carthusiensinm i)iie ceteris paribus melius pcrstiterunt in bona observantio." Hs.
X 02 van de K. B. te 's Gravenhage, fol. 1. Aangehaald bij Michael Schocngcn,
Die Schule von /wolle, Frciburg (Schweiz) 1898, S. 6, noot 3.
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11 mit, pro citnctis eliitm <jui vel de au i* y;«-,w//\ i-f ntiix
pttncti, vel ad dcsideriinn fuerhit jiatriaf colestis in-rrn^i.'" ') In
dien zin uit de C'imxitrtmlhn'* der Karthuizers Hgt voor een deel

de verklaring van Grootes volgend leven cn bedrijf.
Mr. Gerrit nu was van ondsher een büzonder liefhebbor van

bocken geweest. �Hij had zieh vöör zijne bekeering niet slechts
vele werken over het kanoniek recht, maar ook over andere zaken,

zelfs over astrologie en necromantie aangeworven; aa zyne bekeering
werd zijne studie meer tot twee vakken bepaald: het genoemde
recht, en datgene wat raen destijds Heilige Schriften heette en wat
behalve den Bn'bel ook de werken der Kerkvaders en alle boeken

van stichtelijken aard onivatte. Met deze soort van geschritten
nioest zü'ne bibliotheek dus nog voornamelijk worden aangevuM.
Daartoe waren nauwkeurige exemplaren en goede afschrijvers noodig.

De exemplaren trachtte hij van heiude en ver, uit verschillende

kloosters en collegien ter leen te krjjgen8); als afschrijvers gebruikte
hij in den regel (ofschoon hü meermalen ook in de steden, waar de

exemplaren zieh bevonden, voor zieh liet copieeren) zekere jonge

mannen, gelijk er destyds te Deventev niet weinige waren, die, v\it
verschillende plaatsen saraengevloeid, zieh in de kapittelschool aldaar

voor lagere kerkelijke posten bekwaamden :i). Inziende, dat samen-

sitreking met deze jonge mannen niet alleen voor hen, maar ook

door raiddel van ben, voor anderen nuttig kon zijn, trok hy hen

zooveel mogelyk tot zieh, noodigde hen te zynen huize, en betaaldc

hun het kopieloon wel eens bij gedeelteu uit, opdat zij maar dikwijls
bij hem zouden körnen. +) Van lieverlede nam de /,aak meer omvan^

aan en liet Groote hen ook boeken afschrijven, die door anderen
waren besteld of in den bände! werden gebracht." "')

Straks verschijnt in Groote's vriendenkring Mi1. Florens Radewynsz
uit Leerdam; op zijn initiatief en, waarschrjnlijk onder (Jroote's
goedkeuring, vereenigen zieh een aantal devoten en afschrijvers te
Deventer om in 't vervolg samen te werken tot eigen en gemeen-
schappelijk belang; maar nog vöör de �Broederschap des Gemeenen

') Consuetudines Domni Guigonis, prioris Carthusiac, cap, XXVII, de Ustensilibus
llac. 2) Busch, Chronicon Windes, p. 5. 3) Ibid. 4) Petrus Hörn, Vita, cap.

VII. Thomas a Kempis, Vita, cap. IX § 2. "'') Acquoy, Windesheim I, blz. 43, 44.
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officieel gevestigd is, neemt uit dien kring 't weldra zoo
beroerad geworden klooster te Windesheim zijn oorsprong. Hoe deze
beide stichtingen elk op zieh zelve tot wasdom en bloei gekomen
zyn, hoc weldra op tal van plaatsen in de Nederlanden Fraterhuizen

en kloosters van Reguliere Kanunniken en Kanonikessen ontstondeu,
hoe deze zieh ook in den vreemde verbreidden, dat alles - - door
anderen uitvoerig beliandeld - behoeft hier niet in den breede te

worden nagegaan. Beide voorzageu, ieder op zyne wijs, in eene
dringende behoefte van dien tijd: in beiden kon de zucht naar

inniger vroomheid, naar een reineren levenswandel hare bevrediging
vinden.

\Yelk een hartstochtelijk verzamelaar van bocken de Groote was,
blijkt het best uit zijn bewaard gebleven brieven, waarin telkens

weer sprake is van werken, die in zyne bibliotheek ontbreken, van

boeken, die voor hera afgeschreveu werden of die hy wenscht te
koopen. Zoo schrijl't hy in een brief aan Johannes vandeGronde:

..Habeo de presenti quinque scribrntes, et scr/bitur Augustmus
JnJtanncin <-t Betlu super Muren m: et timeo deficere in

antequam francenum rrwrit." ') Aan Wilhelmus Yroede

bericht hij: ..Xcriliitur mich i m Pragts Johannes Crisostomiis
stirer Mtifln.'ion. lü'xrnbutix mn-Iii originalia, qw ibidem sind.
Gherlacu* mi/ri c/t» '"/ scnlict in ich i." 3) In een anderen brief aan

den zelfden: �Habeo qtirwlam librnm .«'i-mowim Aiif/ustini,.... quein
extra Dunetitrinm commodaui" 4) In een schrijven aan bovenge-
noemden van de Gronde heet het: Misxilern Johann/s de Franc-

funl/fi jir/die reccpi. V/t«* jiatritm habet qunlain m Z/itphania, a
quo habeo V/tarn Hieronytni, <jitar mihi scribitur. Nee citius audeo
meos libros postnlare, quam accomodatum remiserim." 6) Maarvooral
Groote's brieven aan den rector te Zwolle, Jobannes Gele, zijn vol

van dergelijke kwesties. Met hem schy'nt Groote eeu soort van
overeenkomst gehad te hebben over het ruileu van boeken. °) Nu ev

') Wat deze aangaat meencn wij de traditie Busch te moeten prijsgeven voor de
waarschijnlijk meer betrouwbare berichten bij anderen en dat op 't voetspoor van
,1. H. Gerritsen in zijn Florentius Radewynsz, Xijmegen 1891, Hoofdstuk I.

-) 3) »j Kit lls. ^To. 154 der koninkVijke BibUotbeek tc 's Gravenhage, aangchaald
bij Adjuoy, Windesheim, I, blz. ">(). noot 2 en 6. ') Acquoy, Gernrdi Magni Epistolae
XIV, Amstelod. 1857, p. 00. 1!) W. Pveser, Beitvage ZUL- Geschichte der relig. Bewe-
gung in den Niederlanden, München 1894, Ep. LV, S. 34.



137

eens vraagt hjj aan Gele een geheele reeks van geschritten te leen,
Jan weer verzoekt hy hem andere, welke hij zelf zijn vriend ge-
zouden had, terug te sturen. ') Soms is er sprake over het aankoopen
van boeken, dan weer over 't aanschaffen van perkament. En dat
liij niet zuinig was, wanneer hij een bepaald boek wenschte te
bezitten, blijkt uit hetgeen Petras Hörn in z\jn levensbeschryviug
van de Groote meedeelt. Eens verlangdehij de Moral i« van < .Jregorius
3Iagnus te hebben en schreef aan Cele dat werk voor hem te koopen.
Indien hy toevallig iemand kende, die 't wel wilde missen. Meester
Cele nu vond zoo iemand, doch toen deze hem het boek ver onder
de waarde geven wilde, schonk hij hem terstond vjjf gülden meer.
Ue Groote echter, oordeelende dat het boek daarmede nog lang niet
betaald was, legde er nog acht gülden bij op, zoodat de verkooper

dus in 't geheel dertien gülden meer ontving dan hij gevraagd had. ->
Was de Groote een hartstochtelijk boekenvriend, 't was hem niet

te doen om het uiterlijke - de banden of de schoone miniaturen -

niaar om den inhoud : �Erat igitw Studiosus \ zegt Thomas a Kenipis
van hem, �in scripturix leyemlt*, sr/l non curiosu* in pulcliri.^
libris habendi*'3)

Ook in dit opzicht hebben de leerlingen langen tijd trouw vast-
gehouden aan de meening van hun meester. Toen de Groote in 1384

overleed kwam zijn geheele boekenschat aan de oprichters van 't

Deventer Praterhuis: �libro.s vero suos, quos in copia non parva
habuit. comtnonicavit domino Florencio et domino Jobanni de (Iroiida

ea condicione, quod semper permanerent tres pro conseruatioiK-
librorum: ut si quando unus decederet, reliqui duo eligerent aliquem
in locum defuncti Et volnit, ut audivi a domino Johanne Brincke-
rinck prius nomiuato, ut essent liberales ad concedendum libros aliis." *)
Zoo werd de grondslag gelegd voor de boekerij van het eerste Frater-
huis, die, een eeuw later wel tot de rijkste van Nederland zal behoord
hebben. Als bibliothecaris trad, kort ua de stichting, de bekende
Gerhard Zerbolt van Zutphen op, en moeilijk had men een beteren
dan hem voor dezeu post kunnen vindeu. Niet alleen dat hij groote

') Ibid. Ep. LXIIl, S. 34; Ep. LX: Ep. LXV, S 37; Ep. LVIIi, S. 4l, etc.
2) Michael Schoengen, Die Schule von Z wolle, Fi-eiburg 1898, S. 40 noot 4.
3) Vita M. Gerardi Magni, cap. XIII, in Thom. a Kcmpis, opera omnia, ed. Sommalius,

Antuerp. 1607 p. 775-777. 4) Durcbar, Analecta, I (1719) p. 9.
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vlijt betoonde in het verzaraelen en afschryven van boeken '), maar
hy wist er ook een echt vrijgevig gebruik van te maken. Geestelijken
toch, ook buiten het Fraterhuis, gaf hij de devote schritten ter leen,
opdat zij ZG in l um huizen of in de scholen zouden voorlezen, en
dus het lezen van min stichtelijke lectuur of het straatslijpen op
feestdagen zouden nalaten. Tot de geestelijken, die dan zulke boeken
bij hem kwamen halon, zeide hij : �Die boekeu leeren en prediken
meer dan wij zeggen kunnen ; zij zijn het licht en de troost onzer
zielen, de geneesmiddelen des levens; in deze onze vreemdelingschap
op aarde kunueu wy ze even weinig missen als de Sacramenten der
Iverk." Boven alle boeken stelde hy dezulken, die onderwerpen van
theologischen aard behandelden. en een goed geschreven Codex was
hem een oorzaak van groote blydschap." -)

Over den arbeid door de Deventersche Broeders verriebt en h im

wij/.e van werken, weten wij tot nog toe weinig. Laug bleven zij

aan den ouden eenvoud getrouw: dit blijkt uit eene mededeeling in

liet leven van den rector Johannes Hatten (f 1485), luidende:

�Similiter ut in vestibus, escis et utensilibus, insuper et in modo

scribendi, ligandi, illuminandi, simplicitas introdacta maneret et
consueta mortificatio, non modice insudavit, nam inventores novorum

modorum et curiositatum in ligando aut illuminando a foris venientes
et Fratres docere voleutes nunquam admisit, voluit enim opera
paranda fideliter et fortiter, non curiose parari." 3) Ruim een eeuw
na de uitvinding der boekdrukkunst dreven zij nog altijd hun oude
bandwerk, maar toen schijnen zij meer als boekbinders dan als
afschrijvers van boeken hun brood verdiend te hebben- *) Doch
dat zij ook toen nog eenvoudig doch keurig schrijfwerk wisten te
leveren, blijkt uit een tot op heden bewaard gebleven copieboek
van de St. Walburg te Zutphen, waarin zij �der karcken brieue'
betreffende renten, landerijen, enz. aischreven op Irancijn in �basiert*
schrift. Tusschen andere werkzaamheden door waren zij daarmede

langer dan een jaar bezig (1544-45) eu hadden toeu verdiend 16

' l V^l. Dumbar Analecta, I, p 47,48.
') Gee.'.ink, Gerard Zerboh van Zutfen, Amst. 187'J. blz. 9, 10.
'l Dumhar Analecta, I p. 190. <) Zie het^een de Hullu daarover meedeelt uit de

Caraeraaifi-fikeningen van Deventer in zijne Bescheiden betretende de Hervormins
in Overijssel, Deventer 1897, blz. 80.
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Philips gülden van 25 brabantsche stuivers en een Joachymdaler. ')
Beter ingelicht, ten minste wat deze aangelegenheid befreit, ziju

w\j over 't Fraterhuis te Zwolle, weinig minder beroemd dan dat
te Devcnter. Er bestaat n. 1. een kroniek van dit huis loopende

van de oprichtmg tot 1489, waavvan 't origineel geschreven werd
door Broeder �Jacobus de Traiecto, alias Voecht." Daarin nu vindt
men vele mededeelingen, welke voor ons van belang zijn. -) Wij
verneinen er uit dat de Eerwaarde Heer Henricus Utcnholte. die

naast het Fraterhuis woonde, voor de Broeders een corapleeten Bijbel
schrn'ven liet door den vromen monnik Thomas a Kempis op den

^gnietenburg, welke bjjbel �optima nostra est in rotunda scriptura."
Bovendien legateerde hij aan 't Fraterhuis dertien Homeliaria en
andere kleine boeken, welke hij eigenhändig geschreven had. Van
den tweeden rector, Dirk van Herxen (1410-1457) wordt bericht.

dat hij in de kunst van afschrijven, binden eu verlachten zeer
ervaren was; Broeder Gozewijn Herc een �proiuptus scriptor'',
schreef vele devote en ook andere boeken; Gerard van Vollenhove,

een andere broeder, heet �bonus scriptor et contiuuus in opere."
Van hem plachten de Fiaters te zeggen dat de boeken, die

hij geschreven had, op geen kar konden vervoerd worden.

Ook toen hij, oud geworden, met behulp van een bril nauwc-

lijks meer zien kon zijn pen te vermaken (temperare), hield hij nog
niet op inet 't schrijven: zoodat, als hij zijn band uitstak, zijn vingers
zieh onwillekeurig samentrokken, alsof hij de pen hield. Albert van

Calkar was een uitstekend schrijver ..in rotunda et fractura"; Hen-
drik Wachtendonk een goed verluchter (illuuiinator); Jacobus Goch,

�scriver in 't Kinderhuys" knap in �scriptura bastarda et rotunda."
Hendrik van Alkmaar goed in basterdschrift Dirk van Calkar. om
zijne bijzondere geschiktheid voor dat vak tot librarius verkozen,
wist zieh door zjjne vele goede eigenschappen bij vreemd en eigen

') Vol&ens aanteekeningen in de Kckeningen der St. Vfalburg-, kerkebock 3.
2) Zij is vervat in H. S. No. 346 (of X, 92) van de Koninkl. Bibliotheek te 's Gr.-..

venhage; werd bespvoken door Delprat (Arehief voor kerkel. geschiedenis decl VI
(1835) blz. 275-302; Acqiioy (Verglasen en Medcdeel. der K. Akad. Afd. Letterk.
2e reeks, deel 9, le stuk) en Üclioengen, (Die Schule van Zivolle, 1898, S. X ), die
er eene uitgave van voorbercidt. Tittit-ksels uit de/.c kroniek, die voor ons van belang
zijn, werden, naar een slordig afschrift, gepnbliceerd in de Overijsselsche Almunak
van 1815, blz. 94 e. v. Daarmede moeten wij ons hier behelpen.
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liemind te maken, daar liij alles wat tot zjjn functie behoorde, op
verständige en nuttige wijze nakwam. Allen die tot hem kwamen,
om met hem te onderhandelen, iets af te spreken, hem iets te vragen
of iets te koopen '), stond hij op zulk een oprecht nederige, eerbiedige
»MI verstandige wijs te woord, dat ieder zieh tot hem aangetrokken
gevoelde en behagen schepte in zijn omgang. Op zn'n sterfbed riep
lüj een der broeders, dien hij als zijn aangewezen opvolger beschouwde.
tot /.ich, en zeide: �lieve broeder. 't spijt en berouwt me, dat ik
raij zoozeer bezondigd heb (implicavi) naar aanleiding van de gedrukte
l K K'keu; daarom vraag en raad ik U, U geheel te onthouden van
verzet daartegen en kalrner te zijn.'' ;). Hg stierf in 1475, en werd

te Windesheim �apud Fratres suos et nostros" begraven.
Betreffende den vierden Rector van 't Zwolsche Fraterhuis, Hendrik

\an Herxen, meldt Jacob Voecht: �Hoezeer deze de ledigheid ver-
meden en den tot schrijf- en ander werk bestemden tjjd besteed heeft.

blrjkt ieder uit het feit, dat hij, onder zoovele andere bezigheden,
zoovele boeken heeft samengesteld en geschreven .... O.a. heeft hij
met groote moeite geschreven een Somnie der ondeugden en deugden
(�Summa viciorum et virtutum"). waarvan geen nauwkeurige afschriiten
gevonden waren ; de geheele cominentaar op de Psalmen van Augustinus
en diens Stad Gods, 't leven van den H. Beruard, 't boek over de

beroemde mannen van de Cistercienser-orde, 't Bijenboek, alle boeken

van den H. Bernardus en diens brieven, preeken van verschillende
geleerden, de Homelicn voov 't geheele jaar eu vele andere godge-
leerde werken; eindehj'k nog de werkjes van Dirk van Herxen, onzen

pater, in een deel. ") Hy stierf in 1487."
Van broeder Jacob van Enckhuyzen wordt bericht, dat hij een

') Men zuu hieruit willen aflciden, dat de Fraters er een soort van boekwinkel op
nahielden, wat ook op grond van andere berichten niet onwaarschijnlijk is. Neemt
men dat aan, dan moeten de woorden Theodoricus de Culker electus est et
positus in caraera et ofricium librarie anders vertaald worden, dan men op 't eerstc
sezicht zou willen doen: dan was Dirk van Calkar niet de bibliothecaris van bet
liuis, maar de boekhandclaar. en dit wordt wcer waarsc'.iijnlijk, doordicn broeder
.Tacobus van Enckhuyxen »Gustos librorum" was, langen tijd.

2) Hoe dit eifcenlijk moet verstafln worden is ons onbekend. Maar 't körnt ons
niet onwaarschijnlijk voor, dat er onder de Zwolsche Fraters zullcn geweest </ijn, die
iin't 't verloopen van 't fretij ook de bakens verzetten wilden en 't scriptorium her-
vormen in cene drukkcrij, zooals <le ̂Collatiebroeders" tc Gouda en de Reguliere Kannn-
niken van St. Michael in den Hem buiten Schoonhoven omstreeks 1496 deden.

^ AHe gcnocmde werken waren natuuvlijk in 't Latiju.
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trouw schryver was, die een groot aantal bueken sclireef in rond-
en fractuurschrift. Behalve de velc missalen, gradualen, psalters en
canones die hü vervaardigde, schreef by ook nog eon by'bel van
vijflionderd goudguldens in fractuurletter, die berust by 't kapittol
van St. Marie te Utrecht1) en gemaakt werd voor rekening van

Meester Herman Droem 3) aldaar, een zeei1 geleerd dekcn en uitste-

kend Jurist. Bovendien was broeder Jacob langen tjjd boekwaarder
(Cusios librorum), tot zyn dood toe en tevens verzorger van de klok.
Hij werd begraven bij zijne broeders te Windesheim, in't jaar 148:!.

Herman van Coevorden werd in ons Imis opgeleid tot een goed

boekbinder; toen hij echter later zyn arm brak, werd hy verlachter,
wat hy uitstekend geleerd heeft. Ook Petrus Bree was gednrende
eenige javen als Illuminator werkzaam, terwyl broeder Gregoi'ius van
Haien een trouw schrijver bleek in basterd- en rondschrift.

Zooais men ziet: alles wat destyds tot het maken van een bock

belioorde, werd in het Fraterhuis te Zwolle verriebt.

Minder uitvoerig dan deze is Henric van Arnhem's Kronijk van

het Fraterhuis te Gouda3). Toch vernemen wij er uit dat de

broeders, toen zij in 1446 �in groote armoede" hunne taak aldaar
begonnen, �scribentes pro precio" aan den kost kwamen "V, en dat
zij het niet bij afschrijven alleen lieten, blijkt uit een andere plaat.s

waar het heet: �per laborcs mcmiium manducabant scribeml», t/l/'

minando et talia faciendo que nostre discipline sunt." ') Heni'ic
van Arnhem heeft het echter niet noodig gevonden - - waar toch
allen hetzelfde deden - lang stil te staan bij de Verdiensten van

iederen afschryver in het bijzonder, en slechts terloops teekende hij
aan dat de klerk Adrianus de Mera, kort na 1446 in 't huis op-
genomen �ad oinuia indnstrittx (eraf) qne pfin/n fn-ri ij<is*iutt." ")

Gelyk er te Zwolle en te Gouda gewerkt is, zal er gewerkt zy'n
in de meeste andere Nederlandsche Fraterhuizen, en 't feit, dat wij
aangaande de meeste weinig of niets weten, geet't ons

') 't Geheele werk kwam gereed op 20 Maart 1476. Het is tot heden bewaard
gebleven en staat nu als No. 31 in den Catalogus Mana Scriptorum Biblioth. Univers
ßheno-Trajectinae.

') Deze wordt ook genoemd in de Reketün;; \an Buurkerk te Utrecht over
1443/1444, in welk jaar hij voor de kerkmeesters een �übel" samenstelde (blz. 99.

3) ßijdrasen en mededeclingen van het Hist Genoofscliup XX, blz. l en volg
4) Aldaar, blz. 18. "'') Aldaar, blz. 23. ') Aldaar, blz. 17.
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niet hi't recht te veronderstellen, dat de Broeders er met de banden

in den selioot gezeten liebben. Tocli is er wel eens in dien geest
geredeneerd. Zoo beweerde Delprat in der üjd, dat er in het
Delftsche Fraterhuis gesticht in 1403 - - weinig of niets aan
letterkiindig bedrijf gedaan zou zijn. �Handel in handscbriften of
drukwerkeu was hier onbekend." '} Dit strooktc reecls niet geheel
met het bericht door denzelfden schrijver medegedeeld, dat de Delft-
sche broeders, welke in 1474 naar L'treeht togen om ook daar een
Fraterhuis te stiebten, de noodige �goede bocken" roedekregen -),
terw-jjl eiders bleek, dat het Delftsche huis reeds in 1436 eenproces
voerde over zijne bibliotheek die, naar het schijnt wederreclltelijk,
door de Regulieren van 't klooster Sioii in bezit genomen was. ;;
Maar dat zij niet alleen aan \vetenschappelijke oefeningen gedaan.
doch ook wel degelijk hun broud verdiend hebben op de wijze, die
in de Statuten der Fraterhuizen was voorgescbreven, biijkt uit Je

toespraak. door den Windesbfiimschen prior Dirk van Grave op
den 9den Juni 1475 tot de broeders van dit Fraterhuis gehouden.

waarin hij hen looft wegens hun trouwr naleving der oude inzettin-

gen, en hen gelukkig prijst, dat zij zooveel meer tijd dan de Win-

desheimers kunneu besteden �ad scribendum .vacmv codic<'** <jui1n<x
il/tittix eccleaiam Dei, excejifo <jnod et pecunias inde recipiti-s" 4)

\\'ij behoeven er niet ineer aau te tvvijfelen: afschrijven heeft raen

in alle Fraterhuizen gedaan, al spreckt 't van zelf, dat men er in
't eene buis meer aan deed dan in 't andere. Dat er in sommige

buitengewoon veel geschreven is, möge blijken uit de volgende
feiten. In 't St.-Maartenshuis te Leuven, gesticlit in 1433, eerst

een Fraterhuis, doch sedert 1447 i-en klooster, trad in den aan-

vang als rector, later als prior op Aegidius AValrams, een klerk
:iit het Deventer Fraterhuis. Van dezen nu wordt gemeld :

Auxit structuras, fratres conscribere libros

Ücto horis jussit quolibet ipse die. '*)

En in 1490 kou de Broederschap te Keulen, aldaar sedert 1417
aan de Wydembach gevestigd, eene kerk laten bouwen tegenover

") Delprut, G. Grootc, 2e druk (1856) blz. 121. =) Aldaar, blz. 151. -1) Moll, Kerk-
geschiedenis, II3, bl/. 169. <) Acquoy, Windesheim, III (1880). Bijlage XIV, blz.
331. ') Molamis Historia Lovanensium, I p 293.
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't St. Pantaleonsklooster, uit de winst, die bij met 't afschrijven
van boeken had gemaakt. ')

Dat mea zieh daar, waar zooveel geschreven werd, het werken
zoo gemakkelijk mogelijk raaakte, spreekt wel van zelf. Waren de
Praterhuizen over 't algerat-en rijke inrichtingen geweest, dan had
raen er waarschijnlijk, evenals te Durham, Clairvaux en Citaux -)
schrjjfcellen (ecritoires of carolls) gebouwd in den omgang; doch de
meeste Praterhuizen zullen wol geen omgang bezeten hebben, zoodat
inen zieh met wat anders moest behelpen. Zoo ontstonden de

�.«"lirijfstoelen", die wij kunnen beschouwen als kleine ecritoires,
boven welke zij dit voordeel hadden, dat zy verplaatsbaar waren.
Het waren houten .stoelen met hoog opgaanden rüg, zöu ingericbt,
dat meu er gemakkelijk in kon zitten schrijven en tevens alle be-
noodigdheden bij de hand had. De schrijver, die er gebruik van
maakte, had een schemel onder zijne voeten, en kon vöör zieh een

eenigszins schuin oplcnpende plank befestigen, die als lessenaar

Ipulmtj dienst deed. In den stoel of wel aan zijne zijden waren

bergplaatsen voor allerlei schryfgereedschap. "\Vij vonden eropdrie

plaatsen melding van gemaakt. In de �Beschrijving van een Kloos=

tercel van een wereldsgezinden monnik" 3) heet het �Sit praeterea
(in cella ejusj sedes scriptoria cum scabetta atque reclinatorio ac pul-
ptto suo, haleiis subtus dbsconsoria et a laieribus repositorwla
i/uaedam." Dan blijkt uit een inventaris van het Praterhuis te
Gouda, gesticht in 1446, dat men daar op zekeren tijd �vyff .fcn>'/'/-
stoelen met pulmenteren ende ander reexca/'jn'ii 4) rijk was. Ein-
delgk bericht Sanderus, dat men ze in zijn tijd nog kon vinden in
enkele cellen van het voormalige P^raterhuis te Leuven. Hij be-
schvijft ze aldus: �Sedex maynae cum capxiili* ad littfru <-t pidpiti*
praeaßxis, rotulaeque ad sustottendam v/mineam unt lit/neamma-
chinulam, in qial f»lia recentt.~>-*r>-ipta utpote mujusculaplerumque

l) Mivaexis, Reg. et Constit. clericorum, Antvcrp. l R38 p 17. 2) Zie bovcn. blz 10,
15, 29. 3) Kerkhistorisch Archief, I (1857) blz. 135.

4) Kist en Rooyaariis, Archiuf voi.r Kurk. Geschied. VII (1847) biz. 83, noot 6.
i,Op zekeren tijd" zeiden ivij, want 't is niet aannemelijk, dat zij reeds in 14-iö in 't
bedoelde buis, dat reeds vroeger een collatiehuis der Regulieren geweest was, aan-
wezig waren. Dan loch moesten zij ook voorkomen op den inventaris welke Staat
afgedrukt in de Bijlagcn en Mededeel. v. h. Hist. Genootschap deel XX, blz. 19,
wat echter niet het geval is.
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litterd, pingui notä ac crasso calamo, commodius exsiccari possent. ')
afbeelding van zoo'n schiffstoel, die bijna geheel met deze

ryvincren ovoreenstemt, vonden wfl op een miniatuur in een
fraai ge-
schreven

Vita

Sanft i

Francis-

ci, dat.

afkomstig- uit de
St. Laurenskerk

te Rotterdam, nu
op de stedeb'jke
bibliotlieek aldaar

berust. Nevens-

staande schets

geeft er een vrjj
duidelijke voor-

stelling van. -)

Uit den kring van
Gerrit de Groote

is niet all een de

Broederscbap des Gemeenen Levens, maar ook het
klooster te Windesheim voortgekomen. Dat men ook
ilaur. en in de vele kloosters die door de TVrindeshei-

mers gesticht werden, of die zicb later bij 'tWindes-
heimscb kapittel aansloten, trouw gebleven is aan de
traditie en 't vervaardigen van goede boeken bescbouwde
als een der meest verdienstelijke werkzaamheden, waar-

aan men zijn leven bestellen kon, is, sedert 't verscbijnen van

') Sanderus, (. linro^r. sacra Brab. t. II. p. 120.
2) Enkele min of meer overeenkümstiKC voorstcllinEen van schrijfstoelen vindt men

op de eerste bladzijden van Emil Reicke, Der Gelehrte (Band 7 van de Monographien
zur deutschen Kulturgeschichte. Leipzig, 1900) doch geen enkele sternt zoo geheel
met de beschrijvingen overeen als deze. Opmerkclijk is hier ook de käst naast den
schrijfstocl staande, waarop een verstelbaar lessenaartje is aangebracht ecne inrichting,

l bij 't afschrijvcn zdu gemakkelijk, dat ze tot heden hier en daar in gebruik
is gebleven ; bv. in de studiczaal van 't Britsch Museum.
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Acquoy's meestenverk over h et klooster te Windesheini algeniren
bekend Volgens de Statuten besteedde men te Windesheim zeli'
niet meer dan vier of vijf nren per dag aaa schriftclijken arbeid, u.1.
tüsschen zes en negen uur in den morgen een, tusschcn de noen en
de vesper in den zomer drie, in den winter vier uren. Wie meer
wilde doen, kon daarvoor de uren gebrniken, die anderen aan mid-
dagslaapjes en onderlinge gesprekken wijdden. ') En dat ditlaatste
in de eerste halve eeuw, die na de stichting van het klooster (1387)

verliep, nog al eens geschied zal zijn, zou men reeds mögen afleiden
uit het overzicht van de Windesheiuische boekenvoorraad door

Johannes Busch in de ondxte redacfie van zyn C/ironicon gegeven 2),
welke in zijn tijd uit vyf en dertig dikke boeken voor den kcik-
dienst bestemd en uit meer dan honderd groote Codices van kc-rk-

vaders e. a. bestond. :!J Maar ten overvloede getuigt Busch 't uns

ook nog op andere wjjs, waar hij van de broeders zegt, dat zij
�/'iirtivu* xilii li<>ras pro d/v/nts Vtbrix in commttni conxmliniil/*.
«ollicite captalunt.4) Van de zes mannen die samen het klooster
stichtten, waren er vyf: Hendrik Klingebijl, Hendrik van \Vilsem,
Berthold ten Hove, Johan van Kempen, een oudere broeder van den

beroemden Thomas a Kempis, en Hendrik de Wilde, die zieh voor

de boekerij van het nieuwe convent zeer verdienstelijk maakten, en
datzelfde zou waarschijnlijk ook gezegd kunnen worden van den

zesde Werner Keynkamp - - wanneer hij niet 't grootste deel

van zijn volgend leven in andere kloosters als prior had doorge-

bracht. Docb, hunne talenten liepen uogal uiteen en ook was niet

aan allen een even langdurig verblijf binnen de muren van 't nieuwe

convent vergund: vandaar dat de werkzaamheid van sommigeu
hunner veel meer vruchten afwierp voor de librye dan die van
anderen.

Zoo schreef de eerste rector, Hendrik Ivlingebijl, �verscheidene
groote boekdeelen in textuurschrift op perkament": 'J Johannes van
Kempen daarentegen. ofschoon ook een uitstekend sclirijver en ver-

:) Acquoy, Windesheim, I blz. 107 cn noot l. J) Hicrachter in de Bijlagen alge-
drnkt. 3) Busch, Chronicon Windesem, p. IOC. 1) Ibid p 285.

°) Ibid p. 390, 391. Om niet al te wijdloopig te worden lieten \vij hier de titels
der boeken welke ledere broeder volgens 't Chronicon Windci-em. freschreven heeft,
\veg. Men kan ze echter zooveel mogcdijk aangewezen vinden in on/.e bijlage betref-
fende de Windeshcimsche boekerij

10
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Im liter '), had daarnevens nog een bijzondere begaafdbeid voor 't
verbeteren der bocken en voor het uitvinden der juiste lezing, waar
de verschillende teksten van een zelfde boek onderliog van elkander
al'\veken Vandaar, dat by als de aangewezen man beschouwd werd,
om die bocken, bij welke eensluidendheid in de eerste plaats wen-
schelijk was, als Missalia, Gradualia, Antiphonaria, Lectionaria, etc.
nirt elkaar in overeenstemming te breiigen. Ook Hendrik: de Wilde,

die van 1-387 tot 1395 te Windesheim vertoefde, om vervolgens
langen lijd in andere kloosters 't prioraat waar te nemen, muntte
vooral als corrector uit. Goed grammaticus als hij was, yverde hij
bn\ i.-nal voor de aanneming van een bepaalde Orthographie, in de eerste
plaats wat de bybelboeken en de geschriften der kerkvaders aanging.
En toen hy op hoogen leeftijd in zwakken toestand te Windesheim

tenigkeerde, �liet zyn rechter nog niet af van schryvTen, ofschoon
zijn schrift nu minder duidelyk was eu /ijn pen door een ander
moest vermaakt worden"2). Hendrik van Wilsena, voormaals schepeu
van de stad Kämpen en drost van Salland, die van 1387 tot 1414

als �reddiet" in 't klooster verblijven mocht, schreef gedurende dien
tijd zulk een aantal boeken van oudvaders in textuursclmft op per-
kament, dat de lijst der titels alleen een kleinen catalogus vormt.:i)
()(»k Berthold ten Hove voerde de pen �plures libros diversarum

l'-cudavum et historiarum scribens in papyro." 4)

('ndi-r de mannen, die uog in het stichtingsjaar of wel körten tijd
later in het nieuwe klooster opgenomen werden, zrjn er eveneens

niet weinige geweest, die zieh groote Verdiensten verwierven voor
de boekerij. In de eerste plaats dient hier gewezen te worden o p
Johannes Vos vari Heusden, in 't klooster gekomen in 1387, enprior
van 1391 tot 1424, onder wiens bestuur de broeders de grootsche
taak ondernamen een soort van standaard ^'lllgata te vervaardigen.
die uitinuntte door zuiverheid van tekst. Van alle oorden werden

daarvoor bijbelhandschriften byeen gebracht, en toen bleek, datdeze
onderling zoozeer verscbilden, dat zij onbruikbaar waren, zochten
zrj zoolang tot zij cindelijk vooi1 een poos in 't bezit kwamen van
drie of vier oude handscliriften - een uit Parijs, een uit't klooster

r.cthleliem bij Doetinchem en een uit't klooster der Hospitaalridders

') II,i l, ], 40(1, 407. Vgl. Chron Mont. S. Agnetis, p. 28, 35.
2j Chruiiicuii Windescm. p. 413-410. 3) Ibid p. 420-422 *) Ibid p. 27.
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Sint-Jansdal bij Harderwyk - waarnit zij na jaren arbeids eeri
volgens hun inzichten juisten en betrouwbaren tckst .^amenstelden.
En, zooals zy met den bijbel gedaan hadden, Jeden zij later ook
met de werken der voornaamste kerkvaders. ')

Jobannes Schutkeu. die in 't klooster verbleef van 1387 totl4i';

was een goed afschrijver, die ver.scheidene zangboeken, antiphonaria,
lectionaria, missalen en gradualen in fractimr of textuurschrift be-
werkte, maar ze bovendien raet kunstvaardige band van niuzieknoten

voorzag. Tevens vertaalde hij verschillende kerkboeken voor de
lecken in bet Dietscb, en schreef ze eigenhändig in rondscbril't <>p

perkament of francijn : vandaar misschien dat hij aangesteld werd
als bibliothecaris over de Dietsche boeken (//brar/ns libronnn teit-

tonicomm), welke hij aan eenigszins ontwikkelde leeken uitleende. -')
Naa.st liem heeft ook dt- ineer bekende Hendrik Mande veel voor

de Dietsche bibliotheek gedaau. Vroeger schrijver aan 't hof van
den graaf van Oostervant \srnj>i<>r jia/alij} kwara hij eerst in l:!1.).',
te Windesheim, waar bij, kuap schilder als hij was, vele kerkboeken
kunstig verluchtte en van fraai geteekendc initialen voorzag. Een

veertiental werkjes in het Dietscb, waarvan hij zelf de auteur was,

liet hy na aan de boekerij om ze aan de fVaters en anderen uit
te leenen.3)

Nog dienen wij melding te maken van Arnold Marwick van
Calcar, die in 't klooster vertoefde van 1392 tot 1434, een uitstekend
corrector4); van Jobannes Broekhuizer. ''), Kejrnier van Arnhem en
Albert van Wynbergen '') die alle drie een aantal Codices in textuur-
schrift op perkament vervaardigden; van Petrus van Gouda, sedeit
1394 in 't klooster, die zieh tot in zvjn ouderdom dag aan dag
bezighield met de vervaardigiug van nieuwe boeken in textuur- of
fractunrschrift - vooral Missalen en Gradualen - - en niet opbield
voor hy naar lichaam en geest zoo kindsch geworden was, dat de
pen aan zijne band ontviel7); van Anseimus Bleerinc van JJivda l,
door niemand overtroffen in fractuur- en notenschrift, de vervaardiger
van het grootste missaal; van Willem Vornken "), prior van 1425
tot 1454, die vele boeken liet schrijveu door de broeders, en een

') Ibid. p. 103-105. ^ Chronicon Windeshem. p. 579, 580
:|) Ibid. p. -156, 457. ") Ibid. p. 305.
6) Ibid. p. 437. r') Ibid. p. 597. 7) Ibid. p. 446. "; Ibid. p. 57l. :l) Ibid. p. 431 .
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aantal daarvan eigenhändig verluchtte; en eindelijk van Bartholomaeus
Herbolt, een goed schrijver van brcviatuurschrift, die niet minder
dun driemaal een toen ter tijd veelvuldig gebruikt woordenbock,
Ccitltoliam genaamd, gelieel afschreef, benevens nog vele andere
boeken voor de Hbrarie. ')

Weinig minder beroemd dan liet Windesheimsche klooster is voar-
zeker het Fraterliuis, op aansporing'van (ierrit de (iroote reeds in
1384 op den Nemelerberg by Zwolle gesticht, dat in 1398 als een

klooster van Reguliere Kannnniken, St. Agnietenberg geheeten, op-
uenomen wen! in 't kapittel van Windesheim. Daar tocii leefde en

werkte Thomas a Ivempis, zelf een zeer geprezen copiist, die over-
tuigd was �dat een ieder, die ter eere Gods en tot nut van de

') Ibid. ]> 113, 114. Dat het in lateren tijd tc Windesheim vel cens aan goede
".-""i liu-hteis ontbrak, blijkt uit de �Verzameling van stukken betrekkclijk het klooster
Albernen1', /«''die, ls?s. blz. 91. lloewel 't feit zelf boven rceds werd aangestipt
^ie blz. 02, iioot 1), lijkt ons het rclaas van Johannes van Lochern prior van Albergen
1520-1525) merkwaardig genoeg om het in zijn gehecl over te nemen. �De fiatre

Andrea diepenhcm. llic frutcr Andreas illuminator egregius, qui optitne apices cum
ijmaginibus et floratura pulchva forruare nouerat, iiu'sus fuit a piiore supcriore venire
in AYijndesem ad instruendos ibidem iunenes in arte illuminatoria, Quod ubi resciui,
misi illum tul \Vijudesem in die Valenlini martiris, voluntati in hoc prioris superioris
obtemperans quami|uam non sine nostro grandi incommodo l^uia recenter sacrista a
nie ordinatus fuerat, et liabebat pro manibus litteras in Arnhem spectantes, quas quia
nondum perfercrat, timui conuentus illins indignationem nos ob id incursuros. Attcn-
dendum est igitur umm u»tuuim'\uam huiusmodi inti'^nes in arte scriptoria seu illu-
micatoria scu eertc aliu qualibi't licita arte monachi et persone excellentes, plus

^nlrant suis conuentibus tedij, incommodi, molestieve generare, quarn fratres Industrie
abilitatisque minoris. Difßcilius (juippe costoditur quod ab omnibus diligitur, et illi
dum nun sciant f.pcrjtri cxcellentei-, f<iris vagari et per multa distrahi non coguntnr,
Isti vern dum mira et egregia aliqua perpefrare nouerint, ab alijs quoquc tnnquam
ceteros inforniaturi et docturi.excellentesque tacturi importunius aduocantur exposcuntur
«"t <juoddammodo inuitis alijs ex ipsis suis monasterijs extrahuntur.co^unturque p'erum-
ijue in suam ipsorum perniciem per diuersa vagari monasteria Fitqiu1 vt per huius-
cemodi occasionem ipsi suis ctt'iciantur onerosi, licet alijs accepti sint et chari, quum
charum est omne quod rarum est, etc.

Icts dergelijks lecst meri betreffende de abdij Mariengaarde bij Hallum, uit een
onuitgegeven beschrijving van die plaats medegedeeld door D. Cannegieter in de
Friesche Volksalmanak, Lceuwarden, 1894, blz. 42 en volg. Abt Paulus Bcckholt
VHH Manrngaarde (1506-1533) ijverde bij/.oud.T voor de belangen ran de zeer ver-
waarloosde buekcrij. Daaroni zond hij Broeder Herraan van Harderwijk gedurcnde
eenigen tijd naar de Reguliere Kanunniken te Bergum, om zieh bij hcn te oefenen
in 't boekbinden en 't vervaarditren van .-luton (klampen). Broeder Herman bracht
later in de boekerij grootc verbctcrinpen aan. Abt Paulus bouwde ter zclfder tijd
op den zoldcr van 't Kapittelhuis drie nieuwc bcrgplaatsen voor boeken, en liet 't
dak herstellen. Zijn opvolger Petrus Venlo (1.133-1541) bouwde een boekbinders
werkplaats nnai-t 't kapiUelhuis. (b\r.. 58).
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naasten boekeu scareef, zu n 'oon niet zou derven", naardien Christus
goede boeken en hen, die ze verspreidden, eerde en liefbad. ..Zoo
gij 's Heeren loou vevwacht voor een beker waters, in zijnea naam
den dorstige toegereikt, hoeveel te grooter loon zult gij nii-t ver-
werven, zoo gij een onsterfelijke ziel door uw schryfwerk bot water
des eeuwigen levens toebrengt? Zoo vele letters gy schrijft, zoo-
vele oft'eranden legt gij op Gods altaar. Boeken toch zijn bet
wapentuig der klerken, de schatten der leeraren; de troost der
religieusen, de erflatingen der Heiligen, de Organen van den H.
geest des Allerhoogsten!" Niemand moest zieh dan ook beklagen
over de zuurheid van dezi-n arheid; de Heer en alle vromen loof-

den dien, en, die na vele boeken goed gecopieerd te hebben, stierf-
wa> hij er niet zeker van, ,,dat zij, die ze zouden lezen. ook voor

zijne ziel zouden bidden ?" ')
De eerste prior van St. Agnietenberg, Johannes a Keinpis

(1398-1405), stond den cunventualen toe voor geld te schrijvi-ii.
aangezien het klouster tuen nog zeer arm was. �T<'>nporibns inter-

medii*, sucri* lectionibus, fni/nm> eruditionibuS, et novis ltl>ri.-
xtr/bendis, ilhiinntnit'lix et emendandis operam diligentcm iinjirnd/1.

Et ijn/a jiait/>i')-i's ttnii- crant, fratribitx si<i* pro pretio scribere

concexxit" - - zegt Johannes Busch "l; en Thomas a Kempis meldt

in zijn Clironicon Montis S. Agnetis: �Temporevacante lectionibus

sacris insistebat: et saepe libris scribendis vel illuininandis operam
dedit. Flures libros pro choro et pro armaria scribi fecit; et nihi-

lominus quia pauperes adlmc erant, aliquos fratres pro pretio scribere
ordinavit, sicut ab antiquis temporibus consuetum ei'at. r^uod multi
fratrum studiose fecerunt.''3J Dat hier echter ook de belangen van
de kloosterbibliotheek niet uit het oog verloren zijn, waarborgt ons
die andere uitspraak van broeder Thomas, dat een klooster zonder
boeken gelijk is �aan een keuken zonder vaatwerk, een tafel zouder
spijzen, een rivier zonder visschen, een hof zonder bloemen en een

beurs zonder geld.4)
Eiders zagen wy reeds hoe broeder Thomas zelf, op kosten van

Henricns Utenholte, een compleeten bijbel schreef voor 't Fraterhui>
te Zwolle; misschieu was het dezelfde als die, waarvan Thomas'

') Opera orania ed. Somraalii 1625, p. 239, 702. 2) Chronicon Windesem p. 403.
3,Chvonicon S Agneüs, p. 28. 4) Opcva omnia, öl. SommaUi, Ki25 p. 704.
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biograaf, Heribert Rosweyde gewag maakt in zijne aanteekening:
�Supersunt etianmum universa Biblia, in quatuor tomos dispertita.
iogens praeterea Missarnm Über, et nonnulla S. Bernardi Opuscula
praecellenti arte ac raagna industria a Thoma conscripta." Die
bybel berustte toen ter tyd bij de Reguliere Kanunniken in 't
Corpus Chiistikloostor te, Keulen, het Missaal bij de Kauunniken van
St. Martijn te Leuven. ') Algemeen bekend is het, dat ook een auto-
LTaaf der lm'tdt/o bewaard bleef, en zoo schont er nog meer
uanwezig te zijn van broeder Thomas' hand.

A'an broeder (»odefridus a Kempis, evenals Thomas in 1399 op
<k'ii Agnieteiiberu uekomen, heet het. dat ook hij �uitstekend kon
.«"hrijven. lezen en zingen. Hij schreef een missaal voor het hoog-
altaar en drie antiphonaria, tenvijl hij daarnevens vele andere boeken

verluchtte." ") Betreffende den prior Willem Vornken (1408-1420)
teekent Busch in zijne kroniek op, �dat hij eene goede menigte
boeken voor de libraiie en 't koor der broeders schrijven liet, waar-
van hij er zelf verscheidene illunn'neerde." ;i) De eerste helft van deze
niededeeling wordt bijna \voordelijk in't Chronicon Montis S. Agnetis
herhaald. 4! Zijn sup-prior op den Agnietenberg, Egbert van Linghen.
(f 1427) �verluchtte ook vele zangboeken voor 't koor endebiblio-

theek, ja zelfs boeken, die voor geld geschreven werden." "') Eindelijk
spreekt de kroniek nog van zekeren Jüannes Lent, overleden in 1472.

die en veel voor geld, un veel voor koor en librarie schreef - - een
uitstekend voorbeeld voor de nakomelingen, ") en van Pieter Jans

van Utrecht, een man die z\vak van hoofd en lastig van humeur was,
en zieh dus weinig vi ienden had gemaakt; Tliomas gedenkt echter

i M »k hem in zijn krouiek, want IJieter Jans was een goed boek-
binder geweest.')

Nog van een ander Regulierenkloöster op Nederlandschen bodem
IIHIL: -«."/e-d worden, dat er ijverig geschreven is, nl. van het klooster
>7. Marin en de Ttcaalf Apoxtelen te L'trecht. En hieven van de

)) Daur zuir ook abt liarth Mercier de S. Lcgi-rc lict handschrift, want op 29 Nov.
1770 schreef hij aan Franr Tiipsel in Polliug: �J'ai vu aussi a S. Martin de Louvain
ilirt'ercns MSS. de Thomas a Kempis. 11 y a un .Missel Romain sur velin in folio 5l
:l colomncs, a la fin duijuel on lit: anno domini millesimo quadringentesimo dccimo
septimo propiia manu fratris Thome de Kempen. (Serapeum, 1860, S. 185 )

Im.nimn Montis S. Agnetis. p. 26, 27. :)) Chronicon Windeshem. p. 481.
" ' l.mni.-,,,, Montis S. Agnetis p. 35. *) Ibid. p. 56. ') Ibid. p. 141. ') Ibid. p. 13»
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meeste tot nn toe besproken kloosterboekerijcn slcchts spaarzanie

restes bewaard, de bibliotheek van dit convent is grootendeels be-

liouden in de Universiteits-Bibliotheek te Utrecht, zoodat wij in Staat

waren er een catalogus van te maken, die stellig niet volledig is,

raaar toch een vrij duidelijk beeld geeft van 't geen zij alzoo aan
handsehriften bevatte. Trouwens, vollcdigheid is ook bij dit klooster

ureer onmogeljjk. YVant Cornelis Block, een der laatsti- piinrs van

dit klooster, teekent in zyne belangwekkende krouiek van dit convent
aan, dat Joannes Passert, prior van St. Maria endeTwaalfApostelen
van 1422 tot 1430. in 1428, teugevolge van het interdict het klooster

rnoest ruimen. Bij die gelegenheid had hij niet alleen een groot aaotal

kostbaarheden van 't convent verkocht of verpand, maar eens VI.T-

pandde hij ook tegelijk zoo'n groote raenigte boeken, dat hij daarvoor
v.el 200 Rijnschgulden ontving. Den bijbel van 't klooster beleende
hij tegen honderd nobelen, en toen later de broeders besloten liem

niet in te lossen, ontvingen zij er van den geldschieter nog 100

Rijnschgulden bij. Ook de koorboeken, die uitstekend geschreven waren,
verpandde hij aan 't nonnenklooster te Keulen, en ontving er een goeden
prys voor. 'j Toch schijnen niet alle oude boeken uit deze bibliotheek

zoek geraakt te zijn: de Universiteits-boekerij te Utrecht bezit b.v.

nog een Colleciar/u* */tj>tr P«c<1mo.« van Petrus de Hareothals, ge-
schreven in 1374 door H. Sloter, en de Sermone« in Ctuitxn (',/it-
ticorum van Gilbertus Porretanus, geschreven door Heuricus de
Hattum in 1405, beide uit 't Regulierenklooster afkomstig. 2j Doch
vooral nadat dit convent zieh in 1430 bij 't Windesheimsch kapittel
aangesloten had, is men zieh daar met ijver gaan toeleggen op de
vermeerdering der boekeiij. Omstreeks 1440 tocli werd in't klooster
opgenomen een zekere Gerardus Theodrici, van wien prior Block
getuigt, dat hij was �vir mansuetus, pius et araabilis, taciturnu> i-t
humilis, cantator utilis, cellae chorique frequentator sedulus et in
omni scribendi genere instructus, quod plures ab eo couscripti
testantur Codices."3) Hij schreef n.l.: �tres Quinquagenas divi
Augustini, item quinque vel sex libros chorales ac alia multa, qtiae

') Zie Blocks kronielc in de Bijdragcn en Mededcel. van het Hist. Gen. XVI,
1895. p. 54.

-) No. 266 en 207 in den Catalogus Codicum Jlann Scriptorum Bibl. Univ. Rhenu-
Trajectinac (1887.) 3) Block's Kroniek, t. a. p. p. 59.
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munerare longum esset." Geen der genoemde handschriften van
<u-rard Diederiksz is naar 't scbijat bewaard gebleven, doch de
l tiechtsche Universiteit bezit nog twee, hier niet genoemde Codices
van zijne band: een, geschreven in 1446 ') en een andere van
1477-). Hij stiert' in 14'.)9, na veertig jaar lang 't ambt van
.snpprior bekleed te hebben. '"'">

Een tijdgenoot van dezen was Petrus Ricoldi de Hardenvijk.
van wieu minstens ook twee Codices bewaard bleveii, uit 1447 en

1401 dagteekenend.4) Een ander tn'dgenoot was Arnoldus Alberti,
,,vir matiirus in omni re et disciplinatus, competenter eruditus, bonus
rlmrali*; ac multorum conscriptor Hbrorum." ') Niet minder dan

«clit Codices, dagteekenend uit de jaren 1446, 47, 50, 52, 56, 58.
64 bewaren zijn aandenken. ") Weinig minder vlijtig met de pen

scliijnt gi-weest te ziju Theodoricus Ghysberti, van wiens band ODS
is vijf boeken bewaard bleven, geschreven tusschen 1453 en

>2. "; Dan vestigt Block onze aandacht op Egbertus Goeyr of
<Miyer, die in 1454 prior van 't convent werd, een �conscriptor
librorum optimns", die de nog altijd verpande werken van Nicolaas

de Lyra en enkele andere boeken terugkocht, ") doch van wiens

eigen band wij geea boeken kennen; op een lateren prior, Petrus
Yalrknidael de Zyl, een geleerde, die in 14-31 te Rostock Meester

in de Vrije Künsten werd, eu blijkbaar raeer lust had in schryven

dan in afschrijven. Toen hy nog procurator was, zegt Block, �ant
studebat aut contemplationi vacabat, si qnando a commisso negocio
dabatur ocium, in prioratu tarnen maxime, ut ex nuiltis ejus liquet
copulatis et opusculis. Libros enim Sententiarum (Petri Lombardij
explanavit et epilogavit, Yetus et Novum Testamentum per vocabula
sub ordine alphabeti distinxit, Secundam fSecundaeetlibrum(^uaesti-
onum de malo Doctoris sancti (Thomae de Aquino) omissis argu-
mentis Inculento sermone excerpsit, varios sermones de sanctis et
de tempore conscripsit et composuit cuni multis aliis, quae rccitare
per singula longum esset. /' �Tijdens het bestuur van dezeu prior

') No. 49 van den ..
- N.,. 11 aMaar. :i) Hlurf.s Kvomek t. a. p. ') No's 52 en 119 van den catalogus.
" ülurk, t, a. ]). |.. c,n. "| i;r,,,rrtievelijk 90, 224, 40, 60, 65, 3S9, 21S van den

" "iitalcgus. ') Xo. :U1. HO, 8H, 5), SO. ") Block, t a. (.. 65.
'i üliK-k, Ki-oiiick. t u. p p 69.
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waren er uog andere uitstekende mannen (in 't klooster) wier namen
staan opgeteekeud in bet boek des levens, mannen, die uitmuntten
door rechtvaardigheid en viomen wandel, streng in 't nakumen der
voorscbriften en ijverig in godgeleerde Studien, vlijtige afschrijvers.
't Ik'wys daarvaa levert onze boekerij, die vol is van liunrie schriften." ')

Met groote waardcerinij wijdt onze kroniekschrijver eindelijk nog
tut over zekeren broeder Abel, eerst sacrista, in 1509 tot supprior

aangesteld ~J, een vroom cn ernstig man, die onder diie opeenvolgende
priurs een strenge tticut handbaafde onder de jonge monniken, wier
onderricht hem opgedragen was. Cornelis Block behoorde zelf tut
zijne leerlingen: boe warm zjjn bart voor broeder Abel van
Harderwijk i want zoo scbijnt zijn naam geluid te hebben -

klopte. mögen zijn eigen woorden bewijzen: �Habebat quoque vene-

randtis iste supprior officium instituendorum juvenum etiam ante

suppiioratum, quod et explebat sollicitus non salutari doctiina tautum.

verum et vivaci exemplo; nam efficacior est vox operis quam sermo-
nis. Unde et in cunctis vitae suae actibtis irreprehensibilem se

exhibebat, in cella continutis, in cboro et primus et ultimus. Utqiic

alios suo exemplo ad sribendi stndium pnivncaret, supprior jam

ettectus. licet antea plnrima scripserat, eum sribendi modum.

fracturam vocant. addiscere coepit ac plene assecuttis est. Scripsit

enim ea literatura dao volumina, quibus in choro no.stro meliora et

artiticiosora non sunt, atque deinde evaogeliarium librum festivalrn.

ac quaedam alia. Jn communi labore cum junioribus operabatnr
quasi umis ex eis Erat enim admodum dexter in operibus manuariis,
et compactor librortim multis annis extiterat. <^>uis autem eum vidit
unquam inutilibiis i'abulis aut ocio vacantemV ')...." Te zijnen tijde

l) Daartoe mögen wij vekencn: Heni-icus Jucobi, volgens Block (p. 59) omstreeks
1440 in 't klooster gekomen, van vien minstens ec:n Handschrift (No. 315) bcwaur!
bleef; Joannes Wit, �multorum librorum descriptor" (p 62), die zijne afsdmften niet
onderteekend schijnt to hebben; Ghysbertus Bcrchmakei, van wien \\-\j een boek
'No. 394) uit 1463 Uiigtcekcnentl, kennen; Johannes GheraJyn, die in 1465-66 Busch'
Chronicon Windesemense (No. 311) afschreef; Willielmus Scay, «lie No. 85 solm''
en Nycolaus Lubberti, die dit boek verluchtte ; Z weder ter Wctcrinuhe, die een deel
sulnccl' vuu Xo. 387; Johannes Boeprart, een novicius, die No. 395 bcgon te schrijven,
doch �morte pveventus non finivit" (14fi4i; Tlieoiloricus de Iluesden, die in 1471
No 244 voltooide, en een ongenoemdc novicius die omstreeks 1478 No. 354 bcwerkte.

-l Block, Kroniek, t. a. p p 77.
') Fruter Abel de Herdcrwiuk schrcef No. 24f> van den Catalogus der l'mvcr-

ßibl te Utrecht. 4) Block, Kroniek, p 7!i.
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\\aivn er dan ook lecken en donaten in 't Regulieren klooster, die
in liiin soort volruaakter menschen waren dan vele priesters; matige,
"jvhoorzame, nederige Heden'), die, wanncer zy de turn opgelegde
werkzaamheden gedaan liadden en das vrij waren, vooral op feest-
dagen, hnn cellen opzcchten om zieh in godsdienstige lectuur te
verdiepen of boeken af te schryven. Een niet gering aantal lijvige
boeken schreven zij af in de volkstaal (mltjuri xu-mone), alsook
psalteria. horaria, en devote geschriftcD. ~) Na zijn tyd ;!) schijnt er

weinig raeer ge.schreven te zijn: de pen moest het afleggen
de drukpers, 011 toen in 1532 Cornelis Block, onze kroniek-

er. ah prior was opgetreden, volgde deze een gernakkeln'ker

\\VL: tnt uitbreiding der librarie: �bibliotheca multis codicibus, valore
centum florenorura adaucta" (est) - wat wel zal beteekenen, dat
bij voor homlerd gülden gedrukte boeken kocht. 4)

Tot HOL: toe gaven wij slechts bewijzen voor de werkzaamheid, op
't gebied van het afscbrijven in de Fraterhuizen en Regulieren-

kloostevs geduvende 't laatste kwart der veertiende en de gebeele
vijftiende eeuw ontwikkeld. Dat men echter ook in conventen, die

tot andere orden behoorden, in die eeuwen niet stil zat, kan o.a.

blijken uit hetgeen wij weten betreffende het in 1393 gestiebte

Karthui/erklooster Xienwlicht of Bloemendaal bij Utrecht. Wel is

waar kennen wij - Jammer genoeg - - tot op heden geen kroniek
van dit buitengewoon belangwekkende gesticht, maar wij bezitten

althans 't Neerologium van dit klooster, in 1886 op v\itstekeade
wijze door den druk gemcen gemaakt. ') Kan dit ons hier en daar

van dienst ziju, waar wij iets wenschen te weten betreffende een

') Block, Kroniek, p. 80.
-) Ibid. p. 8l.
*> Fi'atcr Abcl ovcrleed op houpen luoftijil in 153S (t. a. p. p. 92)
') r. a. p. p. Sl. Hier mopen wij zekcr not; evcn de aandacht vestip;en op enktlc

-i-hiijvcrs uit het klooster, dii- dt nop; toe niet genoemd werden. Prior Hcnricus
Pass, die 't klooster van 151« tot 1532 bestuurde, had bij zijn sterfbed een aantal
tioekjes üg^en �<{uos ex diversis medirinarum doctoribus compilaverat." (p. 90) Cor-
nelius Vroev be^on in 't laatst der vijftiende eeuw met de opstelling van een kroniek
"""im het kloosier, waarvan Block later gebruik maakte (p. 71 en Inlekling p. 9).Cornelis
Block zelf - \vicps eigen liaridschrift naar 't schijnt verloren is stierf in 1553.
(inleiding, ji. 3.)

"i In UijdraKcn en Mcdedeelingen van het Ilist. Genootschap, deel IX, blz. 12o'en
v. door Mr. L. van Hasselt. Enkele bijilragen tot onze kennis levert een über bene-
factomm van dit convent, afgedrukt in de Kronijk van het Ilist. Genootichap, Derticnde
Jaar^un-, 1S:>7, blz. 129 e. v.
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der yverige afschryvers, die binnen de mären van Xieuwlicht Imn
leven gesleten hebben, het zou weinig- waarde voor ons geuad heb-
ben, wanneer niet een groot deel der boekerij van dit klooster was
bewaard gebleven in de Universiteits bibliotlieek te Utrecht, m
wanneer de Utrecbtsche Karthuizers niet de gewoonte gehad hadden
veelal in de Handschriften aan te teekenen wie de schryver was m

wanneer ze voltooid werden. En juist dat hebben zij zeer v a a k

gedaan. Kunnen wij dus eenigszins de leemteri in onze kennis van
dit hnis zelf aanvullen, toch blijft het ontbrekcn van een kronick
van dit klooster zeer te betreureu

Gaan wy alleen af op hetgeen hunne scliriftelijke nalatensehap
ons leert, dan mögen wij ongetwijfeld tot de yverigste scriptnivn
van dit klooster rekenen: Martinas van Sciedam, een dnr

eerste bewoners van het convent, tijdens ziju leven sacristanus,
van wiens liand rainstens zes Codices bewaard bleven, \vaarvan

de oudste, die een jaartal draagt, voltooid werd in 1407; de

jongste, waaraan hij mcctrrr/.ir, is van 1421, zoodat hij waar-
schijnlyk kort na dien tijd overleden is. Hy was de eerste die
op 't kerkhof der monniken, 't zoogenaamde Groote Galilca, ter
aarde werd besteld.l) % \veder van Boecholt, geboren omstreeks 1350,
monnik geworden te Keulen in of na 1380, naar 't klooster Nieuw-

licht gezonden in 1396, en aldaar overleden in 1433. "> Wij kennen

van hem een handschrift, voltooid iu 1407, een tweede uit 1410,

een derde uit 1418 a); in 1421 werkte hij mot anderen samen aan

een handschrift41. en nog na zijn zeventigsten verjaardag begon deze
nijvere afsehrijver een machtig Fassionalc Ecclosiae Tnt/<ctrns/s,
sive vitae suncturum te schrijven op pei'kament, in drie foliodeelen
gebunden, sainen ongeveer 1400 bladzijden teilende, waarvan hy in
1426 de laatste kolom voltooide. ') In de derde plaats moet genoemd

worden frater Hectoi\ wiens ran Moordrecht schynt t;'eluid te

') Hij sehreef No. 3M van ckn catalogus in 1407; No. 89 in 1412, werkte mee
aan Nu. 390, (1421), cn sehreef bovendien No. 92, 253 en 313, die nicc geclateenl
zijn. Vgl. 't Necrologium, blz. 354 van Ue uitgave.

2) AI deze bijzondeiheilen vindt men aan 't eind van vol. III van Codex Xo. 3'.l l
van du Univ. Bib. te Utrecht. Ecnsluidcnde berichten betreffende hem in 't Liber

bonefactorum, Kronyk 1857, blz. 140. Vgl ook 't Necrologium, blz. 256 en 354.
a) Kespectievelijk No. 281, 95, 345. 4; Xo 390. '">) Zie de beschrijving van No.

391 in den Catalogus.
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""M 'i. van wien drie Codices bewaard bleven-), tenvijl liij aan
een vierde iiieiic\verktr. "") Hy overleed naar 't schijnt in 1465.4)
\"an tvn zijner medebroeders. Joannes Petri van Delft, bleven min-
stens vijf liandsHiriften bewaard, dateerende uit de jaren 1454-1464 )'';
hij overleed en werd begraven in 't Karttuüzer klooster Mons Syon
t.- Zierik/cee i. Arnoldns (.Martini) van Amsterdam en Theodorieus
\;ui Sparendain T), plachteu diUwijls sauien te werken, zooals blijkt
int dr i ilices No. 99 en 193, waarvan de laatste van 1485 dag-
ttvUmt. Tnt Imnne tijdgenooten behoorden: Wermbold van Leiden,

die reeds in 14G2 zijn stadgenoot Laurens van Leiden ') aan een

liielp M'hrijven "i. en minstens zes andere Codices alleen

waarvan de jongste liet jaartal 1510 draagt luj. Tochwas

deze wei'kzame man ,,<|uondaifl prior, procurator et vicarius hujus
<lnnins, eciam initiator donius fampensis." "j Hij stierf in 1517 of
kort daarna. Broedcr Romerus van Amsterdam, eigenlijk Jiomerus

^\\;n'n -t'li'M-ti-.Ti ''). van wien wij handschriften kennen uit 1471

" "n l(7."> "i doch die origetwijfeld veel meer geschreven beeft,

'laur liij eei'st in 1514 overleed I4), en Heerman van Amsterdam.

een van de vier broeders, die in de Meimaand van 1517 binnen

vijf dagen ten groeve daalden "), die drie Codices naliet aan de
boekerij. li;)

lli.'t iHi'il''_rt'tleelde is zcker ruim voldoende om te bewijzen, dat

de Utrechtscbe Kartlinizei-s zieh, tenminste gedurende de vijftieude

i'euw, trouw gehouden 11 ebben aan het voorschvift in bun orde-

sgel, waarbij liun 't afschryven van bocken aanbevolen werd als
«"i'ii der tneest verdienstelijke werken, welke zij op deze wereld

konden verliebten. Dat zij dien arbeid in de zestiende eeuw

lan-Yamerliand gestaakt hebben, blijkt uit het feit, dat .sleelits
handschriften van na 1500 bewaard bleven, en is dan ook

y.ii- 'i NI-.'Lrlu^ium, \)\/.. 272 cn vr;l noot l üldaav.
-i N., .".s, IOC. 159. (.uwlutcerd). :l) N». 102. 4) Xccrologium, blz. 272, noot l,en 35.5-
') XI. \�. 141 (1154), :,1 .U57), 70 (1458), 73 (1462), 77 (UlUi.
") Necrulii^ium. blz. 3iil. "'><">. "; In 't NccroloRium vermeid np blz. 350 en 357

A n .-."In,...f deze No. 188 in 't jaar 1480. ") No. 335.
'") Kl. No. 131 (on-edatcerd) ; 186 (1482-83), 187 (1494), 733 (1509) 199 (onge-

dateerd); 198 (1510). u) NVemlu-ium, blz. 357. -2) Necroloj;inm, blz. 239.
Xo. 322 CMI 33. »"") Neci-olo-ium, blz. 356. 15) Necrologium, blz. 357.
No. 2S(l van 1493, 2C>7 van 1496 en 370, ongedutecrd.
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niet te verwunderen, daar 't hun onmogelijk was met de drukpers te
wedijveren.x)

Van de UO Codices, welke ons uit de boekerij van Nieuwlicht
bewaard bleven, zijn er omstreeks 55 met den naam der afschrijvers

>) Wat ans aangaande andere schrijvers uit hot klooster Nieuwlicht bekend is, wili.--r
wij hier kort samcnvattcn, daarbij de rangschikking vollende, die op hunne be^rimi-
plaats gevolgd werd: naar den tijd van hun ovcrlijden. (Zie 'tNecrolo^ium p. 354 e. v..

1. Ilenrieus Milde, alias van Culenborch, een tijdlang prior van dit klooster, later
prior te Keulen, waar hij overlced (Necrol. p. 364), schrecf No. 276 van den Catalogus.

2. Otto, die No. 249 en 252 licl schrijven tijdens zijn noviciaat, is identisch m L-t
Otto Amilii, die als prior te Brügge in 1418 gestorven is (Necrol. p. 240 o n 3(U).

3. Hcmicus Bor of Borre, werkte mede aan No. 102, schreef ook Ni.>. 1*0 in 't

jaar 1438, stierf pl. m. 1470 (Necrol. p. 355).
4. Henricus Campis, schrccf in 1468 No. 75, stierf omstreeks 1470 (Necrol. p. 35
5. Jacobus Backer, schreef in 1471/72 No. 35, stierf körten tijd lati-r 'Xecrol. p 35.">i.
C>. Johannes Dnbbensoen, schreef No. 210, stierf kort na Bäcker. (Neorol. ibid).
7. Ilenricua de Delft', die medowcrkte aun No. 102, is vermoedelijk identisch met

Henricus Symonis de Delff, die in 1451 No. 96 schreef. Is hij Henricus Fabii van
Delft, vermeld op p. 355 van 't Necrologium ?

8. Nicolaus Karker van Amsterdam schreef No. 137, zal gcstnrven x.ijn omstrccks-
1480. Necrol. p. 35.">.

9. Johannes de C'livis alias de Start, schreef en bond naar 't schijnt No. 824 in

1470, schreef in 1480 No. 193; hij zal kort daamp ovcrleden zijn. (Neorol. p. 353).
10. Arnoldus de Lcydis, schreef No. 710, zal overleden zijn omMiceks Jl'.m.

(Necrol. p. 356)
11. Johannes de R&ephorst, geprofest te Brügge, schreef in 14.5H Xu. 173 m

stierf in Nieuwlicht omstreeks 1100. (NVrnd p. 356;.

1~. Christianus de Haerlem, die No. 326 schreef, zal wel zijn Christianus de Mera
de Haerlem van p. 356 in 't Necrol.

13. Hc. Tsgranenzaiid, die in 1477 No. 369 schreef, kan niet anders zijn d;m
Nicolaus de tsGravensande, op p. 356 van 't Necrol. veimcld, /oodat in plaats van
Hc. moet gelezen worden Nc.

15. Lambertus Gracff de Amsterdam, de schrijver van No. 236, is waarschijnlijk
Lambertus Nicolai de Amsterdam (Necrol. p. 356), die Otto van Amer>i'n<>rd npv-rl-.|i
in 't prioraat en op 't kerkhof.

15. Guillielmus Symonis van Amsterdam, die in 1476 No. 300 schreef en in
1517 overieed (Necrol. p. 357), kan identisch zij'n met Wilhelmus de Amstclrcdam
van No. 264; doch met dezen laatste kan misschien ook bcdocld zijn:

16 Gwilhelmns Nii-olai, volgens de Krotiirk vaiii.'"rn. Block (p. 86) eerst Repulii-j
Kununnik, daarna Karthuizer, die No. -'2"p M hieef voor de Kanhuizcrs, en in't Km i
huizcr klooster te Geertruidenberg overleid Hij schreef ook No. 205: doch daann
Staat niet vermeld dat liet eens aan de Karthuizers behoorde. In 't Ncerol. derlvart-

huizers komt ziin naam naar 't schijnt niet voor.
17. Theodricus Doys d'Amsterdam, wien No. 148 - geschreven iu 1456 - eun>

behoorde, is Theodricua Duys van Amsterdam, miles Jhcrusolimitanus, een tijd lang
prior van Nieuwlicht en aldaar overleden omstreeks 1520.

J8. Joannes de Alendorp, de schrijver van No. 392, was waarschijnlijk geen
Karthuizer.

19. Henricus de Bolzwaerdia, ons niet bekend als afschrijvcr, was volgcns 'r
Nccrolegium (p. 350) een gocd boekbindcr. Hij stierf omstreeks 1510
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u neckend. Er blijvon er alzoo 85 over, van welke de schrjjvm
(ins onbekend zijn. 't Grootste deel daarvan zal ook wel binnen
«le muren van het klooster gesclireven z\jn, en 't vevmoeden ligt
voor de band, dat er ondcr de Karthuizers vele geweest zyn die
uit nederiglicid of andere godsdienstige overwegingen 't verkeerd
achtten hun naam te stellen achter hun werk. Een ander gedeelte
echter verkreeg 't convcnt door schenking, erflating, een enkele maal
ook door ruiliug. Zoo verneinen wij uit hot Über benefactomm dat

baron Z\veder van Abconde, Heer van Ghaesbeek, enz. de eigenlijke
stichter van het klooster, behalve veel geld voor den bouw, ook
reeds :t een en ander schonk voor boeken1); Magister Hugo Vox-
tinc, prepositus El*l<'n*is gaf voor 't beste missaal, 't welk op 't
hoogaltaar gebruikt \\c\-\\. -js Hollandsche guldens-); Aleydis de
Ki-viilicm de raoeder van den schryver dezer aanteekeningen en

van 't Xecrologinm - - gaf wat zij kon overhouden en bijeenbrengen
buiten haar sober levensonderliond 't zij tot het schrijven van boeken.
'tzijtot den bouw'); Johannes de Scarpenes, kanunnik in den Haag.

schonk twee boeken van geringe waarde 4j ; de Karthuizers van

< ,('<']"[} iiiili'iiberg schonken eveneens eenige boeken"'); Hermannus de
Lochorst, �decanus in summo", gaf een zeer goed, nuttig en schoon
boek n.l. een Collfcf/tr/Hin super ̂ .^i/trrnnn "i ; Magister Richanlu>
de Oy. kanunnik van St. Salvator, schonk een Decretaalboek '); Wil-
hehuus van Reuen, proost te Emmerik, gaf omstreeks J 416. behalve
geld voor verschilfende doeleinden, ook de Moralia van Gregorius
in drie deelen en Bernardus super Cantica Canticoi'um, zeer goed
geschrevcii op perkament "); Henricus van der Laen, eerst kanunnik
van St. Maarteu te Utrecht, later monnik en prior van Nieuwlicht
schreef eenige boeken van de orde. ..n<><-tunt<.il-\ diurnale, statiitn
ef lin/iisiiiodi." '">) ; zijn voorbeeld volgde Otto Amilij, alias de
Moerdrecht, eveneens kanunnik van St. Maarten, daarna Karthuizer,
eindelijk prior van 't klooster. die �f'.Ttt wilii N/colaum <le Lira

I.iber Benefactorum in de Kronyk van het Bist. Gen. 13e JaarganK, Utrecht
L857, blz. J3I). 2) Ibid. blz. 133, 134.

) Krnnijk van het Hiit. Genootschap. 1857. blz 134. 4) Ibid. blz. 136.
II.1.1 l,]/. 13fi. °) Ibid. blz. 137. 7) Ibid. blz. 137.
Ibid blz. 138. Van het eerste boek bleef deel l bewaavd (Catalogus No. 88);

hct tWL'Cilc is No. 15.") v:ui den Catalogus.
"t) Krunvk, eh-, blz. 144. Misrchicn is No. 372 dus wel van zijne band.
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super vetus Tc^tann-nlnm />/ trilmx n>linninilnn<. li<m, s
Jordan i <!<" tewjmrr *t <!<" xmii'H* in tii/m* mlunim/luis xi<-nt in
Jilirnri« reperiri possint. //<"»/ /-r// scribi breviarium »nlinix tlinmale.
psalterium et statuta ac cetera* libellos ad cellinn reqitisitos scilicet
liora de dirina agemln dejnnrl >r/nn et ltnjnxii/<>i//" '); .Johannes
Wilhelmus of Willam, zoon van Arnold van Delff, liet het convent na

�aliquos bonos libros Juris, in libraria nostra signatos, aliosque Übel-
los Theutonicales" 2); Aleydis Hesselt eindehjk legateerde aan
Nieuwlicllt �boiinm bibliam T//nif<niti n/>jn> in Inlms rolmiiinibnx
jin/fJtre desi-fijifnin in liinin materia et Imnn liltirn in; mni ln-n<
illnniiniitam' onder voorwaarde, dat cleze bijbel ten eenwigen dage

in 't convent moe.st blijven en niet uitgeleend moclit worden. ;i
Soms verteilen ook de boeken zelve door een inschrift aan 't

begin of het einde iets omtrent hunnen oorsprong. Zoo werd Xo.
37 van den catalogus aan liet klooster vcrmaakt door Ludolfus

Backer. No. 41, 54, 127 en 631 zijn afkomstig van Magister Johaime.s

< i.-ilencoep, doctor in de theologie, kanunnik eu deken van St. Peters
te Utrecht. Het eersle gaf liij in ruil voor een ander boek, het

tweede evenzoo voor een �über juris minus nobis nece.ssarius ':

de twee andere schijnt hij aan Nieuwlicht verraaakt te hebbcn.4)
De nummers 160, 171, en 342 werden aan de kloosterbibliotheek

geschonken door Henricus Walvisch. Regulier Kanunnik te Windes-

heini5); 687 en 68s, twee werken van medischen inhoud, werden

aan de boekerij nagelaten door Wermboldus (Jversteghe uit Kämpen,
�in medicinis professor", later Karthuizermonntk in Nieuwlicht en

aldaar overleden omstreeks 1400.6) No. 150 werd geschreven voor

Johannes Oversteghe, �cnratns in Rasselt," waarschijnlijk een bloed-
verwant van Wermboldus,7) No. 174 en 211 werden aan de boekerij

l) Ibid. Wz. 145. Van Nie. de Lira zijn twcc deelen bewaard, nl. Xo. 249, en 252 .
2) Necrologium p. 178.
3) Xecrolofjium p 180. Deze Dietschc bijbel is niet meer aamvczig ,
4) Hij was ook notaris : zie De Hnllu, Het Utrechtsche Schisma, 1892, blz. 90. en

overleed in 1328 (zie No. 127 van den Catalogus).

") In 't Liber benefactorum (Kronyk van liet Hist. Gen. 13e jr;_'i;. 1857, blz. 132)
körnen als wcldoeners van Nieuwlicht voor �Henricus Walvisch et Sophia ejus uxor,
cives Trajectenses." Waren zij misschien de ouders van dezen Henncus ?

") Necrologium, blz. 355.
') Hij legateerde ook een boek aan 't klooster te Wimlesheim. Zie den catal. dci

Hss. der Deventer ßibliotheck, No. 69.



160

Dschonken door Arnoldus Helyas, pastoor van St. Nicolaas, No. 16">
door Heer Jobannes, voorheen plebaan van St. .Jacob te Utrecht.
Xu. -2\ i; \vas aan 't klooster gelegateerd door Christoforus van Aemstel,
Nu. 39-2 door (ihijsbertus van Dorp, alias Uter Lier, beide �apud
nos septdü." Hubertus van Donk gaf No. 621; 611 werd aan 't
i-oiivent vermaakt door Theodericus Loeff van Haarlem, No. s L.':.'

door Fraaco Overdevecht (y 1414).
De boekerijen van de andere Karthuizerkloosters op Nedevlandschen

bodern zullen vermoedelijk weinig voor die van Nieuvvlicht onder

jrilaau licblicn. Un.'ken afschrijven was nu eenmaal hun plicht, en
nog langen tijd stonden zij bekend wegens de trouw, waarmede zij
zieh hielden aan hun ovüeregel. De mededeelingen welke wij dan
ook betreffende een ander Ininner conventen, de �Haven der Zaligheid"
te Amsterdam konden verzanaelen]), kunnen niet anders dan ons
vermoedeu bevestigen.

* H' er in onze nonnenconventen ook veel geschreveu is? 't Ant-
woord op deze vraag zal wel moeten Iniden: in vele, niet in alle.

Doch wij kunnen deze stelling slechts eenigszins waarscllijnlijk maken:
om haar te bewijzen ontbreekt het ons aan een voldoenden voorraad

materiaal. Tot op hedm k^nde men slechts de bibliotheek van een

" "iikel Nc'derlandsdi vrouwenconvent in bijzonderheden : de boekerij

van het St. Uarbai'a klooster te Delft, door Prof. Moll's uitgave

van den catalouiis alu'emeen bekend Li-f\vurdi'n. Het is echter geheel

unbekend of de nonnen van St. liarbara de handselmften, welke

hunne boekenkast bevatte, zelve gc.schreven liadden of niet. Mede-
li'i'lingcn daarover vindt men trouwens in de oude catalogi zelden

of nooit, en waar de bocken xelve niet bewaard zijn is't gewoonlijk

onmogelijk een beslist antwoord op die vraag te geven, tenzij er
een uitvoerige kloosterkruniek of eene verzameling �levens" van
/."HUI niinnenconvent bestaat. Dit laatste nu is liet geval met het
..(). L. \vn\\\\ en St. Agnesklooster" dat weleer stond te Diepenveen
bij Deventer, en bewoond werd door Reguliere Kanonikessen van
d«- orde van St. Augustinus, behoorende tot de Congregatie van
U'indesheim. Moll, die een afschrift van deze �Levens" bezat, deelt
daai'uit in /ijne �Kerkgeschiedenis" mede-): �Tn het convent te

7\f ilc l'.iiln^c 'l-.mr'ivcr. ;) Kerkgeschiedenis, II2, blz. 314.
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üiepenveen bezat men Latynscbe scbriften van kerkvadcrs (Augus-
tinus, Cassianus, enz.) en een groot aantal Dietsclie boeken (werken
van Rnysbrocck, vertalingen van Bernardus, Gerlacli Peters, Jobannes
van Schoonhoven, enz.)" Uit een sedert in 't liebt gegoven gedeelte
van die �Levens" verneinen wij, dat vrouwe Swieder of Zwedera
van Runen, die veel bygedragen had tot de sticbting van dit klooster.
en er als non in 1407 overleed, een tijdlang �die boeken venvaerde " M

In M20 wen! zuster Katbarina van Naaldwijk �suppriorynne" van
dit convent, en van baar beet het: �Sie venvaerde ock dat perkament
ende francyn ende die lyberye, daer sie den susteren vredelic ende
mynlike in diende; mer tot boers selves beboef en badde sij niet
genamen een lepken (perkament), soe groet al(s) III vinger, sie en
haddet mater getoent ende oerlof daertoe gebeden." �Doe sie die
lyberye verwaerde, was sie den susteren seer trouwe, ende diende
enen yegeliken seer guetlick an des bem noet was. Niet allene die

gemene boeke, mer ock soewat hoer suster Griete ende sie badden
tot boers selves beboef, daer weren sie soe raylde over, dat die susteren

al vryer weren over hoer boeke dan over yemant anders. -) Over de

non Griete van Algeerden vernemen wij: �Ende si waert een al te

goeden schrijfster, daer si seer trouwt- in was, ende si verbeterde
seer dat choer mit boren scbriften, bebalven dat si omme gelt scbreef.!)
En aangaande Lubbe Swaves wordt bericbt: �Ende si placb....
boecke te binden, ende die te corrieren."4) (corrigeeren). In de
Atbenaeum-bibliotbeek te Deventer bleef een dozijn handschriften,
uit deze boekerij afkomstig. bewaard. 5) Daaronder zijn er minstens
twee door vvouwenband gescbreven. °) Dan i «Tust in de pastorie
te Stralen nog een Latijnscbe bijbel, vöur "t jaar 1450 door eene
Diepenveenscbe non (Lubbe Swaves?) gescbreven, rijk mot initialen
en miniaturen versierd. ')

Van een dergelijk vrouwenconvent, bet St. Agnesklooster voor

') Het kloostcr van Diepcuveen, Hs. uitgegeven iloor \V. R. K. H. Öpzoomer,
'- (iravenhage, 1886, blz. 40. ?) Ibidem, 2e afl (1887), blz. 37, 38.

3) Vita virginis nobiliss. Elisabethae van Heenvliet et quuruiidam aliaruni in
Co«nobio de Diepen-veen, uit};eg. dour Ant. Matthaeus acliter zijn Chronicon Bucum
Brabnntiae. Lugd. Bat. 1707. p. 253. 4) Ibid. \i. 254.

5) No. 5, 35, 49, 50, 55, 57, 60, 6l, 7l, 72, 73, 9:, van drn fatalogus der Hainl-
schhften dier BibHotheek. (1892). «) Nl. No. 50 en 55.

') Annalen des hin. Vereins für den Niedenhein, K<iln, 1861, Heft IX, X, S. 308. fio-.
11
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lu-uliere Kanonikessen te Maeseyk, dat almede tot de Windesheim-
sche Congregatie behoorde, ofschoon het in de oude lösten dier
kloostervereeniging niet voorkouit, bezitten wij eea boekenlüst, opge-
rnaakt in 't jaar 1795. ') Het grootste gedeelte der daarin vermelde
\yftieade-eeuwsche handschriften berust tegenwoordig in de Konink-
lijke Bibliotheek te 's Gravenhage, een vijf- of zestal belandde in de
Uuiversiteits-Bibliotheek te Utrecht, 2), een op de Bibliotheek te

Groningen.3) Welnu, onder de Haagsche handschriften uit dit klooster

afkomstig. zijn er minstens acht, waarvan het door eeu inschriftals

�bid voer die scriuerse" of �bid voer die onnutte scriuerse" ontwjj-
felbaar zeker is, dat zij door vrouwenhand vervaardigd werden.4)
En van vele andere is het waarschijnlijk, al ontbreekt daarin toe-

vallig zoo'n inschrift.
Merkwaardig is ook de lijst der Latijnsche boeken, behoorende

tut de liberie van 't klooster Sint Margaretha te (rouda. '"') Zij Staat
opgeteekend in een fraai bewerkten �Collectarius super psaltej-him"
uit dit klooster afkomstig, welke, naar luid van een daarin voorkomende

iuscriptie, geschreven is door zeven nonnen van dit klooster in het

jaar 1454. Ligt nirt het vermieden voor de hand, dat een groot deel
van de ruim tachtig Codices in deze lijst vermeld, en misschien ook

nog een aantal Dietsche boeken, welke er uatuurlijk ook niet ont-

broken hebben, eveneens door vrouwenhanden bewerkt zijn? Ook in
dit convent volgde men den regel van St. Augustiuus, onder het

kapittol van Sion. *)

t Zou gemakkeljjk zijn hier nog eene bladzijde vol aanteekeniugen

aan toe te voegen, betreifende handsehriften uit andere klooster-
kii'kerijen, waarvan het eveneens vast staat, dat zij door vrouwen-

hand vervaardigd zijn. Doch dergelijke op zieh zelf staande mede-

deelingeu kunnen hoogstens bewyzen, dat er in dit of dat klooster
wel eens geschreven is en dat is, ook zouder nader bewijs,
aannemelijk genoeg. Van meer belang is het te weten, dat er onder
onze nonnen ook geweest zijn, die zieh toelegden op de kunst van

') Gedrukt in Flaments Catal. der Stads-bibliotheek te Maastiichl, Deel I, blz. XV
.'.er Bijlaiieii.

-, N.J. IdlO, 1013, 1015, 1019, 102? cn misschien ook 1016 van den Catal. der Hss.
N'D 216 van Dr. Brugmans Catal. dur f!->
De HSB K. 11;, K 28, K 30, K. 35, K. 37, K. 39,K. 40 cnK. 49 van i!c K. B.

', 7ic de Bylage. 6)Zic Rümtr, Kloostcrs en Abdijen, 1854. I blz. 400 en volg.
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verlachten, zooals trotiwens uit hetgeen wij boven over het Diepen-
veensche klooster konden berichten, reeds gebleken is. Nadat in 1537
de kerk van het weinig bekende, maar hoogst merkwaardigc ]) Cister-

cienserklooster 0. L. Vrotnvenberg (Mo-n* Dmim/m Xustr<«'i te
IJsselsteiii afgebrand was, waarbij dit gesticht de lielft van zijn
boekenschat verloor, 2j moest er, toen er een nienwe kerk opgetrokken

werd, natuurlijk in de eerste plaats gezorgd worden voor nieuwe
kerkboeken. L'it eene rekening van de kosten tot den opbouw der
nieuwe kerk, door den prior Frans Clementsz aan de kloosterbroeders

afgelegd tusscheu 1537 en 1543, ontleenen wij de volgende merk-
waardige posten:

�Suster Anne Int Ghein van ons collectarium te floreren gege-
ben XXV st."

�Suster Anne Int Ghein van dat zij het nyeuwe missael, dwelck

ons cauter geschreven heeft, verlieht heeft, betaelt XXX1IJ st." 3;
Een tweede voorbeeld van dien aard wcrd onlangs medegedeeld

uit een notarieele acte van 21 Juli 1558, berustende in het familie-

archief van E\vsimi. Daarin verklaart de notaris Henricus Boeseg-
gers, dat hij op verzoek van Jonker \Vigbold van Ewsum eeuige
mededeelingen uit het winterstuk van een missaal, in de parochie-
kerk te Bedum berustend, woordelijk heeft afgeschreven, o.a. ook
deze, aan 't slot van 't bedoelde boek voorkomende : �Ann<> T)»mun

MCCCCLXVIII feria f/ninta anff 1}> ro//<i//in/<')t *<nicti Jolimnu*
Baptiste completus est Über ixte i>ro honorabili viro domino Juliano

ito in ü*nt«inlt rf ,-nntto ccclesie xiu/cli }\'n//r/it/ in Uciliini.
.s-rv/';;*/> xoror Hülf'ijardix Nigers et x<»;>r Agnes Morf/n/ il/n-

mtnav/t sanctimoniales in tiißoe : ute-nfem topef/atf orare ]>ro eis." 4)
Dat vrouwen dergelijke kerkboeken vervaardigden scliijnt niets on-

gewoons geweest te zijn ; zoo leest men b.v. ook in de kroniek van het

St. Aagtenklooster te Amersfoort: �1507. Is gestorven or.s Suster

l) Het stomi in fraternitate perpetiia met 't Kartliuizer convent Nieuwlirht en
't Re-uliercnklooster St Maria en de XII Apn-trlni te l'treeht (Zic 't Necrolo-rium van
Nieuwlicht, t a. p p 190, cn Ul,�-k's Kronick p 64 ) Ook schijnt het althans
voor den brand, ecn aanzienlijke bockerij btzeu-n te hebben

2) Zie Kroniek van het Hist. Gezelschup te Utrecht, 5e jrg. 1849, blz 38(1
"') Archief Ysselstein, No 599 van den Catalo^us. De aangehaalde plaatsen op

fol. V recto en VII recto.

4) Dr. II BruRmans, Nog twee bocken uit Gronin^cr kluostcrs, Groninger Volks-
almanak voor 1902, noot aan het slot.
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Mary, Roelofs Dogter, dewelke behalve andere deugden, seer neer-
stig was in Sangboeken ea Choorboeken te schryven/'1)

Word er veel geschreven binnen de kloostermuren, ook in onze
leekenwereld kan het aan schrijvers niet ontbrokeu hebben : even
goed als in de groote steden van het buitenland - " Parijs b.v. -
moeten ook in onze grooterc steden schvijvevs van beroep geleefil
hebben, die van luinne kunst een broodwinning maakten. Immers.,
er zijn ons tal van middeleeuwsche handschriften bekeud, die aan
particulieren behoord hebben, of wel door gewone burgers aan
kiTk- of kloosterboekeryen zijn geschonken of vermaakt. Nu kau

men wel aannemen, dat een gedeelte daarvan toch in de kloosters,
en, althans in de vyftiende eeuw, in de Fraterhuizen is vervaardigd :
ilddi eeu ander deel dankt ongetwijfeld zijn oor.sprong aan berot.'p-
schrijvers, schoolmeesters e. d. menschen. Tot nog toe hebben onze

vaderlandsclle geleerden deze kwestie naar het schijnt als van weinig
belang beschouwd: nergens vonden wij daarop meer bepaald de
aandacht gevestigd. Daarnit is het misschien ook te verklären, dat

wij er tot op heden slechts enkele gegevens over bezitten, en dat

dit weinige bijna alieen betrekking heeft op die stad van ons vader-

land, waar men 't wetenschappelijk leven onwillekeurig het krachtL-t

vermoedt, n.l. de bisschopsstad Utrecht.

Wie te Utrecht in de vijftiende eeuw een bock wilde schrijven

of laten ai'M'hrijveu wendde zieh meestal in de eerste plaats tot een
..parkementer" of perkamentinaker. Als zoodanig werden ons bekend:
S\ineu of Syman, �byt beghynhoff" tusschen 1420 en 1435 j) en
Jan Rycoutsz, wiens naam voorkomt in 1470 en 1473." Mi-einen
w;i- deze identiek niet den percamentmaker in die Nue (Nende). die
in 1484 genoemd wordt. 4) Had hij zieh daar van de noodige

quaternen ,.stu('s" voorzien, dan wendde hij zicli tot een afschrijver.
In 141*', koint een zekere Jacobus Petri voor, die o.a. een mnziek-

ij Van Bommel, Amcrsfoort, I, Wz. i'62. Wie een staaltjevan dergeHjkvrouwen-
\vcik zirn \ii] kan n-aavM.'Nijrili.jk /ijn ir;nlinj; vinden in Je Libvyc te Zutphen. Daai

' nl t-cn inis-saal, afkomsti^; uit 't nonrionconvcnt IJzcndoorn aldaar (zie boven,
blz. öl, iKint t), diit liVijkij:uir dunr reu vnmnenliand �gefloTCerd" is.

l.'ulclrr Mr. F. A. L. van K:ip|ianl, De Kekeningen v. d. Kerkmeesters der
Bnurkert in ,\e 15e etuw izic Mz. 9J, n.wt 3) ; hl/, 26, 3R. ') Ibid. blz. 174, 179.

ij ,I|,, . M,-. Tli. II. F. van Uienvdijk, Gcsehicdenis van de Kerspclkerk van
St. Jacob tu Utrecht. Leiden, 1882, blz. 235.
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schreef ten gebruike op het orgel, voor de Lieve Vronwe
Broederschap in de St. Jacobskerk. i) In 1430 schryft Florens
Taets boeken voor dezelfdc broederschap2), alsook Hartman �ter

Jacoppinen" (bjj de Dominicanen), die ze tevens �verlicht en stof-
t'eert."J) In 1442 körnt eeu zekere Willaul Claesz. als schryver
voor.4) Dat al deze schrijvers leeken waren achten \vij niet be-
wezen Maar een leck was ongetwjjfeld Michiel, .,de verliebter
opt oude kerckliof," :'j dien wij het eerst genoemd vonden in 1448,
die in 1484, uog altijd terzelfder plaatse wonend, de letteren in 't
epistelboek van de L. Vrouwe Broederschap �floriert" en �voer
siin loen xij stuuers" ontvangt °), en in 1488 nog een missaal ver-
licht voor de ßuurkerk, waarvoor hy met 6 rijnsgulden beloond
wordt. ') In 1449 vinden wij Jacop Deuer vermeld als schrijver
van een misboek "), in 1450 Jacob Aelbevtszoon en Jacob Passert J),

Jan van Kriekenborck 1U) en Tyuian Hackert ''). In 1461 laten
de kerkmeesters van de Buurkerk een zekeren Jacop Claesz �iiy

hystorien in die boeken scriuen", '-) in 1471 is 't Heer Gheryt tot
St. Agnieten - - blijkbaar dus een geestelijke - - die voor hen een

�antiffenair ' schrijft, bindt en verlicht. 1Jj In 1484 wordt eenige

malen genoemd Heyuric, �die scriuer op (of an) die Vismerct".

als schrijver van een epistelboek H), terwijl als schrijvers van een

,,zielboec" en �legger" genoemd worden �meystet" Jan Butendyck
en �meyster" Symon '"') Of beiden schoolmeesters waren? In
1485 koopt �meyster" Melis ..stofi"' om een misboek te schrijven
voor de Buurkerk u), in 1488 schrijven Geryt en Henrick de Roy
een missaal voor dezelfde kerk, dat door bovengenoemden Michiel
vn-licht wordt. 17) In 1484 ueemt Johannis, koster van de St.
Jacobskerk 't �scriuen, bynden ende royen" - met roode verf ver-
lieren van een �orgelboek" op zieh '';>, terwijl in 1489 �de

'l v. Riemsdijk, blz. 215.
"-) v. RierasdijU, blz. 222, Z) v. Riemsdijk, blz. 222. <) v. Ruppavd, blz. 91.
5) v. Rappard, blz 135. 6} v. Riemsdijk, blz. 235. ") van Rappard, blz. 200.
"j v. Rappard, blz. 143 (dat hij een leek \vas blijkt op de vollende blz. waar

van zijn //«-ijr1 gespi-oken wordt).

9) v. Riemsdijk, Bijdragen tot de geschiedenis van de Kerspelkerk van St. Jacob
te Utrecht, Leiden 1888, blz. 16. 10) v. Rappard, blz. 14*. ") v . Rappard, blz. 149.

12) v. Rappard, blz. 1C2. 13J v. Rappard, blz. 176.
») v. Riemsdijk, Geschiedenis, blz 235. i&) v. Uiems lijk, ibid, blz. 235.
i'1) v. Rappard, blz 174. IV) v. Rappard, blz. 200. i«) v. Riemsdijk, blz. 237.
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rnomsclie credo" geschreven wordt door Jannes, verrooedelijk de-
zolfde koster. ')" In 1494 schrijft �raeister Jan onse schoelmeister"
een �sangboeck" voor de Buurkerk.2) Als boekbinders körnen
voor: Jan Mens in 1416; omstrceks 1450 Jan en Roelof de \Yit,
die af en toe OOK schrijfwerk verrichten 3); Roelof is nog werkzaam
in 1470. In 1484 en latere jaren wordt't bindwerk voor de St. Jacobs-

kerk meermalen opgedragen aan de �broeders van St Jheronimus"

de Utrechtsche Fraters die in 't genoemde jaar ook een
..zancboeck" verlichten4) en in 1514 de �antiffenen" schrijven
�die men des saterdages mit lof syngt." :'i Geel koperen of �latoe-
nen" doppen leveren in 1484 meister Jan Buteadyck eü Ghysbert
die geelgieter °), om de �copertories" of banden der boeken tegen
't schüren op de ,.latrienenM te beschermen.

Het spreekt wel van zelf, dat mannen als de bovengenoemde
hun brood niet verdiend hebben met werken voor Vrouwe Eccli^ia

alleea. Zij hebben ongetwijfeld ook gewerkt voor particulieren.
't Zal wel aan onze gebrekkige kennis op dit gebied hggen, dat
wy dit slechts van een hunner, Jan van Tvriekenborck, die in 1450
,.,twe oracionis in dat somer stuc" van de Buurkerk schreef. kunnen

aantoonen. Deze toch schijnt in lateren tijd veel gewerkt te hebben
voor Lodewijk van ]-;rngge, Heer van Gruithuizen, voor wieu liij in
1491 een afschrift van de wijsgeerige vertoogen van Boethius \ol-
tooide, met een vijftal fraaie miniaturen versierd. T) En zoo zullen

dus vermoed^lijk tut de werkplaatsen van die mannen voor een deel

de fraai geschreven en prachtig verluchte getijdeboeken af konist ig

zijn, bij onze hooge geestelijkheid, bij den adel en de rijke burgerij
van de vijftiende eeuw zoo gewoon. Van Imnne hand zyn \vaar-
schynlijk ook een groot aantal van de handschriften, waarin de
wereldly'ke literatuur van de middeleeuwen ons bewaard bleef.
\\"ant - opmerkclijk is het - - in de kloosters hield men zieh met
de wereldsche letterkunde naar het schynt weinig of niet op. In

') v. Ricmsdijk, blz. 23«. 2) v. Ruppavd, blz. 207.
'">} v. K^.panl, blz. 135 (Rekening 144s.), blz. 149, blz. 164, 174. v. Ricninlijk

IJijdrajicn, blz. Ifi.
i) v. Ricmsdijk, Gcschiedenis, blz. 235. 5) v. Riemsdijk, blz. 245.
') v. Ricmsdijk, blz. 235.
") Bcschrcven bij Dr. J. van Vloten, Nederlands Schilderkunst van de 14c tot de

18e eeuw. Twccde uitf; Amsterdam, blz. 23.
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de rvjke handschriften verzameling van de Koninklijke Boekerij te
's Gravenhage is er geen van een ridderronian of iets dergelijks,
waarvan het vast Staat, dat 't uit een klooster afkomstig is. En
't eenige handschrif't van dien aard, dat men gaarne tot het gebied
der fraaie letteren zou rekenen, het handschrift van Maerlants

Martyns dat in de Groningsche Bibliotheek berust, en dat waar-
schjjnlijk afkomstig is uit 't klooster Marienweerd aan de Linge '),
kan men met bijna evenveel recht ook bij de godsdienstige lectuur
indeelen.

Dat dergelijke handschriften, vooral wanneer zij fraai versicn!
waren, ook in die dagen, toen men de kunst nog niet als zoodanig,
raaar als gewoon handwerk betaalde, toch groote soinmen vertegen-

woordigden, behoeft aauwelijks betoogd te worden. Talrijk zyn de
voorbeelden, dat men ze �tot een testament'' vermaakte aan wie

inen het liefst had. Zoo bezit de Utrechtsche Boekerij een getijde-

boek uit de vijftiende eeuw met gekleurde initialen en goud versierd,
dat het inschrift draagt: �Dit boec heeft ghegheven .Johanna, Jan

van Walincoerds wijf, haer twe dochteren, als suster Hildegont ende
suster Gheertruut, wonende in den besloten cloester tot Bethleem

tot een ewich testament." 2) Zoo bezit de Maatschappij der Neder-
landsche Letterkunde te Leiden een handschrift van 1476: ..Hier

beghiut de Pelegremaedse van dat heilighe lant", dat tot inschrift

heeft: �dit boeck Met scriven Claes van Dorssen ende Yde *yn
wyf, welke Claes vorsz. sterff int jaer van LXX1I des maendachs

nae gouhermijsse pie metnorie, welke boek Yde syn wijf heeft ghe-

maect ende gbegeven den cloester van sinte Birgitten tot een ewich

testament, willende dat dit selve boeck nyet wt den cloester bliven
en sal boven ij of drie daghen ende nae hoerre doet nummeer wtten

cloester te gaen. Item Yde van Dorssen wedue is ghestorven int
jaer ons heren doe men screef dusent CCCC ende XC desselven

maendachs na gouden kermysse." 3) Op de boekverkoopiug van P.
van Damme, gehenden in den Haag in 1764, kwam o.a. onder den
hamer een Nederlandsche Bijbel in twee deelen, op perkamen t t^e-
schreven, met miniaturen versierd. "Deese Duissche Bibel heeft

Joffer Alyt Lauwers gbegeven in een ewige Testament, voer haer

') Catalogus No. 405. 2) Catalogus No. 1039. '">) Catalogus der Hss. blz. 23.
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en haere Alderen en Peter Lauwert haer echte Man, den Convent
van Sinte Agneten bute Nymegen dat beslote juü'er Cioester, mit
voerwaerde dat dat Conveut voers. dese Duisscke Bibel in geenre
wys van de Cioester afüendich sullen inakeu. En des gelave ic
Prioryue voor mi en myn Convent voers. dat te doen na der begeerte
Jofter Alyt Lauwers voers. en waer dat saeke dat yeinant dese
voers. Bibel den Convent afhendich maecte of vervuerde, die sal

van recht deselve Convent geven Hondert FVanxryssche alde Schilde.
En dit is geschiet int Jacr ons Heeren MCCCC en Dvie en vyftig
Op ons Heren Hemelvaert Avent." ')

H oe bang meu dan ook was eeu dergelijk boek op een of andere
wys te verliezen, blijkt ook 't best uit de inschriften van sommige.
Zoo bezit de Boekerij te Utrecht een liandschrift met Gebeden en

Stichtelijke Tractaten, waarin deze woorden geschreven staan : �Dit
boecxken is toe Jehenne de Bernimolin, nimant en ondrach heur

orn gods wil" 2); en een ander, waarin alleen gebeden staan : �Dit
boeck hoert toe Neelken (?) dye dit vjjnt dye brencktet weder
op .sinte peters kerckhof." 3i In het Bisschoppelijk Museum te
Haarlem berust een < Jetijdeboek, op perkament geschreven in den

aanvang der zestiende eeuw. Het schijnt afkomstig uit de abdij
van Berne ea voert aan het einde 't volgende inschrift: ..Dit boeck

hoert toe < Iheertnmt Lubberts, die dat vindet die brenget haer weder

om Gods wil. of die duivel sei se peken met een pic stoeck." 4)
Voor wij afschcid nemen van onze schrijvei's eu schrijfsters dient

er nog op gewezen te worden, dat er ook hier velen waren, die 't
zieh als eene bijzondere Verdienste aanrekeuden. wanneer zij een

il<'r| van den Zondag of feestdag aan schriftelijken arbeid besteed-
den. Bekend is de toevoeging achter �dat ander stuc van den
spii^-el der maechden"1 eens toebehoorende aan 't St. Ursula couvent
te Delft, thans aan de Maatschappij der Xederlandsche Letterkunde
te Leiden: �dit boec is veel op heylige dagen gescreven.' Doch
dal voorbeeld staat niet alleen. In een liandschrift inhoudende

Dirc van Delfs �Tafel van den Kersten ghelove," dat ter Koninklijke
lübliotheek berust, staat aangeteekend : �Dit boec is gheeynndet

No. 1250. Voor de juistheid van dit afschrift, vooral wat de spelling betreft
wij iiiet instaan.

2) No. 1030 van den Catalogus. '">) 1031. *) No. 132a.
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int jaer ons heren 1470 op Alre Sielen dach. Ende het is ghe-
screven op heilighe daghen. Dit boeck hoert toe den besloten sus-
teren Sinte Margrieten bnten Leiden op Rodenburch." ') In een
afschrift van Augustiuus1 Epistolae op de Utreohtsche Boekery
leest men �Finitus et completus est über iste et scriptus celebribus
et ferialibus diebus per manus fratrum Regulariura Canonicorum
in Ti-ajecto inferiori," -) en in een ander handschrift, Jordanus de
Quedlinburg's Vitae Fratrum nnl. Herem/turum 8. Augustini be-
vattend, vindt men een dergelijk postciiptum.3; Er zullen nog wel
meerdere voorbeelden van te vindeu zijn.

Dat onze schrijvers en schryfsters aanspraak meenden te hebben
op eenigen dank van de zijde der lezers, drukten zij dikwerf uit
in hun postscriptum �Bid voer den scriver" of �die scrifster," of, in
meer sprekende termen : � Bidt om gods wil voer die arme dierne
die dit screef", zooal.s staat aan het einde van een kwartijn der

Deventer Bibliotheek. 4> Soms meent men een kreet van blijdschap

te hooren uit zoo'n naschrift, dat 't lange en moeizame werk ein-
delijk af is: �Dit boec is ut, God si geloeft. Bid om Gods willen
een pater noster en een ave marie voer Margriete van Beleyns
dochter diet gescreven heeft," achter een manuscript van de Maat-

schappy der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 5), of in't Latyn :
�Laus tihi sit cJtriste yuia finttnr liier iste," zooals een Utrecht-

sche Regulier schreef.i;) Duideljjker spreken nog de versregels :
�Precor penna siste tenuit labor iste saus te" "")

en: �0 penna cessa quoniam manus tst michi feb.sa" ̂ )

die beide in Utrechtsche handschriften voorkomen. 2eldzaam op-
recht was de schrijfster van eeu haudschrift ter Koninklijke Biblio-
theek berustend : �Gescreven tot Sinte Berberendaal int besloten

cloester ter eren des beilighen Sinte Franciscus ende tot enen
ewichen testament des ghemeynen convents. Ende is gescreven int
jaer ons Heren 1490 des Donredachs nae Sinte Baptisten onthoef"
dinghen. Eit<l<- n-ant dit boeck seer suer in ij/teu:orden, soe is die
scrifster begerende oetmoedeliken een Ave Maria om Gods willen...")
Zonderling is de mededeeling, die men vindt achter �Een devoet
boecksken van gheesteliken opclymminghen van Gerard Zerbolt",

') X 53. 2) No. -15- ""') No. 241. 4) No. öl, '-) Catal. blz. 13.
6) Cata). Utrecht No. 381. ') No. 268. 8j NO 373 v (;()
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dat berast op de Deventer bibliotheek1): ,./i>nv»' li/mnii, .xr>-/>*; *//�"
unni/liiis ipsum", (»uwillekeurig denkt men daarby aan Cornelis
Ivetel, dien snaak onder onze oude schilders.

Iveeren wij na deze uitweiding over onze schrijvers en schrjjfsters
ternu tut onze armarii, en v ragen wij lioe zy zieh gekweten hebben
van hun taak. Hebben zij zorgvuldig gewaakt over de schatten, aan
hunne hoede toevertrouwd? Als wy zien, hoeveel er van enkele
onzer kloosterboekerijen is bewaard gebleven en in welk een betrek-

kelijk goeden staat dat alles nu- vrrkeert, dan zouden wy deze vraag
gaarne bevestigend beantwoorden. Immer*, dat er zooveel, zoo ont-
zettend veel is verloren gegaan, mögen wy hun niet wijten. Doch.
wanueer wij dan \veer een bericht lezen als dat bij Sybnuidus Leo
betreffende Folkerus, den L'L""" Abt van Lidlum (f H3Uj

limifilus et cariei <'.ijii>*/t</in. nn ruptam ini-n
t>i>tnni- lihris refarcire st/id/üf' J) dan rijst weer de

gedachte bij ons op, dat ook onze librarii wel eens te kort geschoten

hebben in de vervulling van hunnen plicht. Maar, van den anderen

kant, waar /,ij bijzonder uitmuntten in plichtsbetrachting, waar zij
groote verbi'ti'nii'jen aanbracliten in de boekerij ... daar veruemen

wij ook daarvan weinig of niets. Want bijna altijd worden in klooster-
kronieken, rekeningen e. d. docuraeiiten de Verbeteringen in 't klooster
of een zijner onderdeelen aangebi'acht, geschreveu op rekening van

den abt, die toen ter tijd 't convent bestuurde en van den eenvou-

digen kloosterbroeder, op wiens aansporing 't eenof ander geschiedde,
veruemen wij niets. Waar wij nu een bericht voor ons hebben als
dat van Boudewijn wtten Hage over den Egmondschen abt Joannes
Weent ') en zoo'n bericht bevestigd wordt door eenige postenuitde

rekeniugen der abdij, hüdende: �Dit es dat Abt Moannes AVeent)
telue*) utgelegt lieft binnen den iaer ons heren MCCCXCIJ Michaelis
iiiu-.tende... Item heren Willem Stufesant om Nieolai de Lira super

qnatuor ewang V 'ü-'XV?; Iteui bij heren (iherarde van Ockenberghe
pro naturalibus Arist. in uno volumine et pro Logicalibus in alio
volumine et pro libris ethicoi'um te samen gerekent voor llV, oude
Franken, facit XVI.'I n1 VI 5" ... daar mögen wij wel aannemen,

dat 't ditmaal de abt zelf was, die de belangen der boekerij behar-

') No. 53. 2) Matthaeus, Analcota. 1738, III p. 566. 3) Zie boven, blz. 80.
') TVij cursivcciTii.
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tigde, vooral, waar uit dezelfde rekeningen nog blijkt, dat bij ook
eenig geld besteedde �voor 't verhemelen i) van allerhande Boeken
int Coer", �voor het betrekken derselver met leder en voor raexen -)
om die boeken mede te hangen";i) Doch in vele and.-n.'

gevallen had men misschieu beter gedaan den armarius dan den
abt te prijzen-

Waarschijnlijk hebben onze boekwaarders en boekwaarsters eens
per jaar of vaker uitdeeling van boeken gehouden onder de conven-
tualen, zooals ook in buitenlandsche kloosters de gewoonte was.
Maar berichten of andere documenten die 't ons bevestigen, kennen

wjj tot op heden niet. Een lyst der nitgedeelde boeken, een br< vis
librorum *) van Nederlandschen oorsprong, vonden wij nog nergens

vermeld. :') Of men liier te lande vrygevigfr was in 't uitleenen

van boeken, aan niet-kloosterlingcn, dan aan gene zn'de der grenzen ?
Het is niet waarschijnlijk. Abt Emo ten minste scherpte zijn mon-
niken in de boeken van het convent trouw te bewaren en niet ge-

makkelijk uit te leenen zonder bewijs en daartoe bekomen verlof.
(Lilidlos conventus servare, et non j'acik sine memoriali ac licentia
prestare.) En hij voegde er aan toe. dat zy van boeken, die aan
anderen toebehoorden, niet meer dan een enkel afschrift mochten

raaken") wat het uitleenen natuurlijk al weer uiet in de hand

werkte. Hoe men in de Egmondsche abdij over die aangelegenheid
dacht, weten wij niet; maar zeker is liet dat men er althans eens

eene minder aangename ervaring mee opdeed. Abt Alardus had

indertijd een tweetal getijdeboeken - - �vnum de dominicis alterum

de sauctis per totum annum" ") - - aangeschaft. Deze werden door

Abt Franco aan gravin Ada van Schotland, de vromv van Plorens
III te leen gegeven. Ook hare schoondochter. Aleid van Cleve,
de gemahn van Dirk VII behield deze boeken voortdurend. tegen
den zin van het convent En wäre dat nog maar de eenige

') Opknappen of vcrsicren. 2) Ketens. """) Van \Vijn, Huiszittend Levcii, I
blz. 492. -1) Zie boven, blz. 7l.

6) Het eenige, dat ons van dien aard voorkwam is eene aanteekeninp in CLMI
Hs. van �Ruusbroec, Van eene gheestelikev bruloft" op de Koninklijke lübliotheek
in den Haag, luidende: �Dcsen boee hoiit toe den bcghijnhott' binnen Delf. Emir
diel hee/t aalt eens sjaers laeten sien die scrijfgter ran lliujf onitrent S. Jnn.

6) Kronyki-n van Emo en Menko, Utrecht 1806, p, 170.
"') Catalogus, uitg. Dr. Kleyn, blz. 154.
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schade geweest welke zjj de abdij had toegebracht! ') Eerst onder
abt Lubbert II (1240-1264) kreeg 't klooster de getjjdeboeken
terug dour een legaat van den priestev Symon en zyn neef Augus-
tinus. -) Philippus de Leyden zegt, in den aanvang van ziju tes
tament: �Porro quoniam propter librorum defectum illos comparare
non valontos muHi habiles et ydonei se a studüs retraxerint in
grave reipublicae preiudiciuin, que ad sui regimen viris literatis
permaxime dinoscitur indigere, volens cupientibus proticere in scientia
.Juris canonici et civüis, ut fructum suo tewpore in Dei ecclesiam

aiferre valeant oportunum. utiliter providere, de libris meis tarn civi-
libus quam canonicis. ut sequitur duxi ordinandum "3) Men
zou verwachten, dat op deze schoone overweging een aantal bepa-

lingen volgden, waardoor het raadplegen en het gebruik van zijne

boekerij voor ieder zoo getnakkelijk mogelijk werden gemaakt. Maar

vvat blijkt ? Toegankelyk was zijne boekerij eigenlijk voor niemand.
zelfs niet voor de diic mannen, die er het toezicht op zouden houden :

want zij was geborgen achtel- drie sloten met verschillende sleutels.

't College had er dus toegang, maar elk lid afzonderlijk niet.4) En

wie een boek mocht willen leeneu voor zijne Studie... kon het krijgen,

wanneer hij vooraf een som gelds of een ander pand. in waardegelijk

aan die, waarop de <Tt1at''r zijne boeken elk afzonderlijk getaxeerd

had, aan het College had ter hand gesteld, terwijl hy bij schepenbriel
moest beloven het in ougeschonden staat te zullen terug geven. °)
Eene �openbare" bibliotheek Avas zijne stiditing dus alles behalve!
leerst de Broeders des Geuieenen Levens schijnen op dit gebied vryziD-
niL'i'r bepaliugen ingevoerd te hebbeu Yerstaau wü dit gedeelte van

hunne Statuten got'd ') dan kon een stadgenoot bij den armarius van

't Fraterhuis tenminste een boek kiijgen alleen tegeu afgifte van
onderteekcnd rerii. K warnen menschen van buiten, dan konden

i) Men zie daarover Maitli:ieus, Analortu, 1738, II p. 481 (Chronicon Egmondanum.
op 't jaar 1190 . J

2i Cutalosus, uit^'. Kleyn. blz. IGT, 165 Mi^rlncn was dat niet de eenigc
treurifrc erv.iring die men te Edmund npdeed Bij een werk ran Isidorus teekent
rn.iiilewijn wten Hage zondci imdi'i-c verklaiin^ uan : »Ad nichilum redactus estlibei
i.-ie" (blz. 150) en bij een Vitas l'atrum " ,'pn combustnsestinHarlem."(blz 159).
\V:u- ili! laat.-tc boek missehicn daar om jrebonden te worden y

3) Pliilippus de Lryden, De Cura Rcipublicae et sorte piincipantis, 's Gravenha<re
1900 p. 475. 4) Ibid. p. 4SI. "-i Ibi.l i> 470, 47G. '") Zie boren, blz. 129.
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zij slechts geholpen worden, Indien de rector 't goedkeurde. \Vij
zagen reeds dat Gerard Zerbolt zyn taak in dien verständigen zin
opvatte. ') Üok de Windesheirnerx hebben 't nitleenen van bocken
uit liunne librarie'n niet onmogeiyk gemaakt: ,,Librarius signat libros
mm extra donnim igiuifi« nmt/io dantur, et pignus vel cyrographum
i-i-< iji/t et riixtoflit, «/W )»-i<»-t nliliT rixinii fttcrit.'1'' ') Zij schyneri
er echter op den dunr niet vrijgeviger op te zijn geworden. In de
laatste redactie hunncr Statuten leest men u.l.: �Extraneuni, sine

licentia Prioris, ad eam [librariam] nulluin admittat: nedura libros
ex ipsa externum aliqnem asportare permittat. Ipsi de licentia prioris
libri aliqui extra domum accomodato dentur; tnm pignus, vel chyro-
graphum recipit et custodit : at in libro ad id praeparato notabit
quales, quis tali die acceperit libros cum licentia Prioris: et interim
sumroam adhibebit diligentiam. ut suo tempore recuperentur, " :: )

Hebben onze armarii goed gewaakt over 't kostbare perkaraent
en francijn, dat gewoonlijk 4j - belialve in die Fraterhuizen, waar

men een afzonderlijken scripturaritts had - - aan liunne zorg was toe-
vertrouwd? Wij kunuen slechts wijzen op "t geen wij reeds mede-

deelden betreffende zuster Katharina van Naaldwyk uit 't klooster
te Diepenveen '), en mögen er aan toevoegen, dat in somniige convcnten,

bv. 't Reguliereukloos'ter �St. Maria in Sion" te Beverwijk een vrij
drukke handel in die störten gedreven werd : zoodat men daar aan

perkament jaarlijks ruirn 100 Rijusch gülden verdiende. i;)

Hebben onze boekwaardcrs, waar in onze kloosters schriji'scholen
(K<rq>l»ri<i) bestünden, daarvan de leiding uehad of zijn er meerdere
couventen geweest, waar de abt of prior - als Emo te Wittewierum,
zelf die taak op zieh nam? Hebben zij altijd trouw 'j-fzorgd voor

de verbetering der vervaardigde afschriiten ? Bij de Fraters deed
iedere schrijver dit laatste zelf cum socio xil>> <l<'pniutn~); hij de
Windesheimers schynt het - met uitzondering van den Bij bei en
de liturgische boeken meer bepaaldelijk de taak geweest te
zyn van de priors, die er in elk geval op moesteii toezicn. j Hebben
z\j de boeken altijd met den naara van hun klooster gemerkt? Tn

') Zie boven, blz. 137. !) Statuten, uit^'. 1.153, p. 81.
3) Statuten, uitg. 1629, p. 101, 102.

*) In Jt buitenland teil minste. Dus waarschijnlijk ook hier te lande.
5) Zie boven, blz. 161. 6) Oudhcden en Gestiebten vun X.K.I (|-HoIl;mi|. I blz. 337 vl-r.
') Zie boven, blz. 12s. S) Zie boven, blz. 118.
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dat opzicht verdienen zij stellt oen woord van lof. Het aantal hand-

schriften in onze bibliolheken, waarvan door een er-/il>ri* de oorsproog
bekend is, is "jruotev diw het aantal ongomevkte, l) En waar wij
di-ze aantrelfen is 't nog dikwerf de vraag of niet de domheid van
van boekbinders uit lateren tn'd deed verdwijnen wat wij wenschten
te woten. Zoodoende hebben de oude Hbrarii 't ons mogelijk gemaakt
boekerjjen als die van de Kartlmizers en de Regulieren te Utrecht
tenminste voor een deel te reconstrueeren.

Hebben onze boekwaarders en boekwaarsters, zooals hunne in-

structie liun voorschreef, catalogi aangelegd van de boeken, die
onder liun beheer stonden ? Hebben zij die geregeld bijgehouden?
Ofischoon wij gaarne het beste van hunne plichtsbetrachting willen
denken, raoel toch op beide vragen met een iwn //<j/i,rf geant-
woord worden. V\ ant, wij kennen er slechts enkele. 't Is niet

onraogelijk, dat er in onze archieven nog hier eu daar schuilen.
die tot nog toe aan de aanrlacht ontsnapten. De ongunst der

tijden. Avaardoor zoovele kloosterboekerijen reddeloos te loor gingen,
zal echter ook voor de groote meerderheid der catalogi die eenmaal
botonileu. noodlottig geweest zijn. Maar aan den anderen kant is

't toch opmerkelijk, dat van de boekerijen in Utrechtsche kerken

en klooster,-, welke voor een deel in de Universiteits Boekerij aldaar

bewaard bleven, tot op heden geen enkele middeleeuwsche catalogus

i.s bekend geworden ......

0\rer hunne methode van catalogiseeren valt, oni dezelfde redenen

alweer. weinig te zeggen. AVaarschijniyk heeft men ook in ons

land de koorboeken gewoonlijk ge.scheiden van de overige. De

eerste stondeu onder de hoede van den custos sacrarij ofsacrista,
de laatste onder die van den arrnarius. Zoo was 't tenminste bij

Fratcrs ;) en de Windesheiniers, ''') zoo zal het ook wel eiders

l) Zie den Catalojus van de Handschriften der Univ. Bibl. tc T'trccht en den
_ n,pl_r nii^iMlrukten - fatal, der Hss. vnn de Kntiinkl. Bibliothcek.

2| Statuten van een Fratorhuis, eap. X^'I1I. >\n custodc (f. 22 vei'so van het Hs)
rSidcM etiam rcctor domus uni fideli deuoto et acccpto clerico domae nostre committerc
rlanrs et ciistddiam ecclesie no.«tre et cnram omr.ium que in ecclesie sunt videlicet alba.s
.";isnl!i> <-alires quoiine et omnes libros et reliaqna omnia ad diuinum officium pertinencia ."

'">) Statnta Windrsh. uitg 1S53, pars L>, rnput R: De custode sacrarij, quem sacri-
stam vocant. .Ilic de manu priuri> clnucs ni-riy.it, et cum clavibus custodiam omniam
qnc in >a'-rariu et in ecclesia s.unt. Albas et casulas, libros quoque ad divinum officium
IM itinc ites, et caetera rcciperc debct ad numcrum et brevitcr annotare." Men vc
bij beide den aanhef van 't caput ovcr den librarins of arrnarius.
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geweest zijn, behalve misschien in de kleinere convcnten, waar, als
in 't Maria Magdalenen Zusterhuis te Hoorn 'j, beide functies in
een persoon vereenigd waren. Dan zal men in die kloosters, waar-
aan eene school verbünden was, de indeeling in klooster- en

schoolbibliotheek gevolgd hebben ; maar wij kennen er geen voor-
beeld van. Zeker is het echter, dat raen in onze Regulierenkloos-

ters hier en daar een splitsing maakte tusscheri de Latijnsche en
de Nederlandsche boeken : Busch bericht ons, dat te \Yindesheirn

althans een afzonderlijke bibliothecaris was voor de laatste afdeeling,
n.l. Johannes Sclmtkcn. �Li/H-cri/t* n/nn //«" i-n/f lilmn-mn fcalo

tticfinnn, t//io« laicis legere scientilm* conces*/f («l legendum. '
Doch, wat er alzoo in die afdeeling te vinden was, heeft hij niet
waardig gekeurd ons te melden. Ook in 't klooster der Reguliere
Kanonikessen St. Margaretha te Gouda bestond diezelfdeindeeling;
dit ten minste mag men afleiden uit het opschrift van den liier
achter medegedeelden Catalogus van dat convent, luidende: �Isti

sunt libri latini pertinentes ad libraiiam conventus sancte margarete

in gouda." Mogelijk, doch niet waarschijalijk is het, dat het Non-

nenklooster St. Barbai-a te Delft naast de Xederlandsche ook nog
een Latijnsche liberie heeft bezeten ; het opschrift van den catalogus

van dat convent luidt immers : �Dit sijn die Ktudierboeken, die in

die liberie hören" en wanneer er Latijnsche geschritten geweest
waren, zou men die zeker in de eerste plaats tot de �studierboeken"
gerekend hebben. Slechts van een Zuid-Nederlandsch convent,

Rubea Vallis of Roodeklooster bij Brüssel is een middeleeuwsche

Catalogus van de Nederlandsche afdeeling bewaard gebleven in
Codex No. 1351 der Bourgondische Bibliotheek te Brüssel;2) een
dergelijk overzicht uit latereu tijd (1639), de �Libri Fland:ici"
vermeldend van 't klooster der Reguliere Kanunniken St. Maartens-
dal te Leuven vindt men bij Sanderus. 3J Zijn beide volledig, dan
mag men eruit besluiten dat in dezc Regulierenkloosters de Diet-

') Zie boven, blz. 111.

2) 't Eei-st uitgeK- door K. F. Stallaert in 't Brusselschc blail Klauivacrt, V
-'-' .Maart (1857). Daaruit overp;enonicn in de Dietschc Wai'anüc, 1^57, blr. 190.
Opnieuw met commentaar uitgeg. door C. Ruclens in de Annales du Bibliophile
Beige et Hollandais, 18f>4. p. 105 (Non vidimus;.) Over de Latijnsche boekerij van
dil convent vergelijke men Acqnoy, Wiodcsheim, II, blz. 198, nont 7.

3) Sanderus, Bibliotheca Belgica Manuscripta, Insulis 1641, II p. 228.
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Bibliotheck in verhouding tot de Latijnsche al zecr siecht
voorzien was.

Overigens is er in onze Nederlandsche Catalogi, voor zoover zij
uit de middeleenwen dateeren, al zeer weinig, dat naar eea zekere
raethode of systeem zweemt tc bemerken. Laten wij ze even de
vevue passeeren. De catalogus van 't St. Barbara-klooster teDelft

is zoo verward, dat Prof. Moll in zyne bekendc verhandeling daar-
over, de rangschikkiog geheel moest veranderen, om boeken van
dezelfde soort tegelykertyd te kunnen bespreken. 't �Inditium ali-
quorum librorum" van de Egmondsche abdy door Boudewyn wtten
Hage medegedeeld, verraadt in zooverre eenig systeem, dat de aan-
winsten der boekerij in chronologische volgorde ziju opgeteekend.
Meu zou 't dus een kroniek van de Egmondsche boekerij kunnea
noemen, waarscliijnlijk lang na de stichting der abdy begonnen, ea
waarvoor de bouwstoffen geput werden uit aanteekeningen in de
boeken zr-lve goinaakt: secundum que ubiqae in pluribus antiquis

libris inueniuntur. Of Broeder Boudewyn, die in de eerste helft

der zestiende eeuw leefde, die bouwstoffen zelf bijeenbracht ? \Vaar-

schijnlijker komt het ons voor, dat hij ook hier een ouder stuk
afgeschreven, en dat niet eens altijd inet de noodige nauw-

liciil. Mi>^cliii'ii kon liij 't oude schrift niet overal ontcijferen.

Iladde hij 't zelf vul-cns de boeken in de Egmondsche liberie samen-
-rsteld. hij zon minder schrijffouten gemaakt hebben en zijn werk

niet gestaakt hebben aan het slot van 't overzicht over de boekcu
aangeworven onder Joannes \Veent (1381-1404l. Want ook lateren
abten, b.v. (lo-ard van Poelgeest i l-Ui.V--1476), heeft het niet aan

belangstelling in de boekerij ontbroken '_), en gedurende de vijftiende
eeuw zal deze waarschijnlijk nog dikwijls met nieuwe handschrilten
vermeerderd zijn. En zoo is dus Broeder Bondewijns relaas, waarin
zelf- veilu'ande cn gelieel vernietigde boeken toch nog met name
genoemd worden, niet als een catalogus in den eigenlijken zin des
wnords te bescliouwen.

') Dit blijkt nit versclüllende Codices der Egmondsche boekerij welke thans
berusten in de Bibliotheek te Leiden. Daaronder zijn er -- b.v. de Lucanus, <>]>
blz. 15^! van dm ( ataln^us. uitg. Kleyn vermeid - die door hem, uf misschicn op
/.ijn last, ^ereparccrd zijn, blijkens 't volgende inschrilt:

Abbas gherardiis poelgheest vcnevaiidus in egmondt
Intum cnm multis librum reparavit lioneste
InspICIt bIC LeCtor iiV<> teM]»ore rVpta refeCIt = (1465).
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Van het Praterhtiis te Gouda bezitten wij een inventaris, waarin

de boeken vermeld staan, die men er vond toen 't een Fraterlmis
werd (l416). Eenige orde is daarin niet te bespenren. Ditzelfdf
geldt van den catalogus der Latijnsche boeken van 't St. Margare-
thaconvent aldaar. Wel zyn daarin de verschillende bijbelboekcn
voorop gezet, doch de geschriften van eenzelfden oudvader, Augus-
tinus of Bernardiis b.v. staan versprcid doof den geheelen catalogus
heen. De inventaris van 't kapittel Maria ten Hove te 's Graven-
hage, en 't testament van Mr. Philippus van Leyden hebben -
hoewel de eerste van 1513, 't laatste van 1372 dateert - - dit met

elkander gemeen, dat de zware en kostbare folianten van 't Corpus
Juris in beide vooraan staan; dan volgen, doch in beide even stel-
selloos, kleinere en minderwaardige boeken. Het Registrum biblio-
thece Capituli in Naeldwijc is gedeeltelyk chronologisch, zooals 't
Egmondsche Inditium. De Catalogus der Handschriften van St.
Pauls-abdü te Utrecht opgemaakt omstreeks 1580, en gedrukt bg
Sanderus, heeft geen andere orde dan dat dikwijls, gemakshalve,
geschriften van eenzelfden auteur onder elkaar zijn gezet, Maar...

by deze boekenlijst moet ernstig gevraagd worden of zij wel op de

St. Paulsabdij betrekking heeft. ') Ook in 't overzicht dat Busch

geeft van de \Vindesheimsche liberie zijn gemakshalve de boeken

van denzelfden schrijver achter elkaar gezet. Henrick Cansen

eindelijk, de opsteller van den Catalogus der Librye te Zutphen

(1566-1570), schijnt eenig idee van orde geliad te hebben. Immers
hij begon met boven zijn eerste bladzijde - - verschillende Bijbels
vermeldend te schrijven: �Libri positi in primo pulpito" 

maar later vergat hij te vermelden, waar hij met de tweede, de

derde en de volgende pulmtcn een aanvaug maakte. Af en toe
schijnt hij wat gelijksoortige boeken samengebracht te hebben op
dezelfde bank... Maar wanueev men boeken gaat ketenen in eene
bibliotheek die voortdurend aangroeit, dan is 't handhaven van een
zekere orde op de lectrijnen al even moeilijk als 't volhouden van

l) Sanderus, Bibliotheca Manuscripta, Insulis 1641,1, p. 331. Een groot aantul
Hss. (31) uit de St. Pauls abdij afkomstig, berust tegcnwoordig in de Uuivers. Bibl.
te Utrecht. Uit ex-libris blijkt hun oorsprong. Wij gcvcn ook daarvan i:en overzk'ht
in de brjlagen. Onverklaarbaar is 't ons tot op hcden, dat, in den Catalogns, door
Sanderus gegeven, slechts enkelc werken voorkomen, die ook in onze lijst vermeid
staan, terwijl onze lijst loch ongetwijfeld betroiiwbaar is.

12
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die ordc in den catalogus. Meer zullen wij er maar niet van
zeggen.

A;in de inventarissen van verschillende boekeryen, in lateren tyd
opgemaakt, kunuen wij natuurlijk geen gegevens ontleenen betreffende
de methode die de nriddeleeuwschc librarii volgdeu. Zij zijn trou-
wens in een woord chaotisch. En zoo zou de lezer misschien ge-
neigd wezen onze vaderlandsche armarii te beschouwen als de meest

onmethodische en systeemlooze menschen ter wereld.... konden wy
zijne aandacht niet vestigen op een catalogus van Nederlaudschen
oorsprong, waaruit een genoegzame mate van methode en praktischen
zin spreekt ora dit oordeel voorloopig op te schorten. Het blad

perkament, waarvan wij hiernevens eene eenigszius verkleinde repro-
ductie geven, berust op het Museum te Gouda, waar liet tusschen andere

nude stukken geborgen is in eene portefeuille. 'j Het is door een
fraaie, vaste hand beschrevren met titels van boeken, in verschillende

rubiieken gerangschikt. Van drie afdeelingeu zijn de opschriften
bewaard geblevt-n: de rubriek N: Vocnbalariu' . de rubriek 0:

K'-eiitji/n doctorum, eu de rubriek V: Vitnxi }>titrtim}. De gekleurde
letters X, 0, V bij den aanvang der afdeelingen geplaatst verwijzen
waarschijnlijk uaar verschillende lectrijnen in de librarie van een

klooster, niet dezelfde letters gemerkt. Is deze veronderstelling
jnist, dan telde deze boekerij minstens 21 pulmteu, gemerkt met

de letters A-V. Maar dan ook is ons fragment slechts een klein

gedeelte van den geheelen catalogus, die deukelijk op een vel per-

kament van byzouder groote al'metingeu dat op eene plank be-
vestigd was - aan den muur heeft gehangen.2)

') Dr. L. A. Kcspcr te Gouda was zoo vriendelijk dit stuk onder mijne aandacht
te brengen, waarvoor ik hera ook hier gaarne hartelijk dank zeg.

2) In oude biblotheken vond men vaak op elke lectrijn een lijstje aangebracht
waarop de boeken vermeld stonden, welke men daarop kon vinden. (Zie de af beel
dingen op blz. 21, 23, 24). Eerst dachten wij in dit fragmeiit ietsdergelijks te moeten
zien. Maar dat is niet wel mogelijk. Want er Staat veel meer op dan op een
lectrijn kan liggen. Mogelijk waren er lectrijnkat.ten: dan zouden de letters N. 0.
V. naar verschillende schappen verwijzen. Maar ook dat schijnt ons niet bijzonder
aannemelijk, want dan moeten er een vrij groot aantal geweest zijn. Ook schijnt
het ons verkeerd aan nog een anderen vorm van catalogi te denken, die in 't middel-
<_-eiin-sche Frankrijk af en toe voorkwam. Daar overtrok men tamelijk groot« plankje8
met perkament, waarop dan de catalogus geschreven wcrd. Later werden zij met
Scharnieren of een dergelijk middel boeksgewijs aan elkaar bevestigd. De schrijvers
der Voyagc litteraire (I, p. 228) zagen er zoo een in 't kloostcr Fleury, .e'crit, il
y a cinq ou si\ cens ans. sur ile Brandes tablettcs, qu'on ferme comme un livre. '
Vgl. (iottlieb, S. 102, 103.
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Opmerkelijk is het, dat voor elken titel, en, wanneer een boek
uit meerdere banden bestund, voor elk deel, eene kleine ronde
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opening in het perkament gemaakt is Bijna alle zijn zoo zuiver

van vorm, dat zij gemaakt moeten z\jn met een daartoe bijzonder
geschikt werktuigje. Slechts bij een drietaltitels (�Ortus Saniluli*"
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op den derden regel van de tweede kolora, �Opera Thomr" en
�Reincrusd?" onder aan de derde kolom) zyn de gaatjes blijkbaar
op andere wijze gernaakt. Aan het schrift van deze titels is dan

ook duidelyk te zien, dat zij er later bygevoegd zijn : de eerste en
de laatste stellig door een andere band. Waartoe die gaatjes
dienden ? De veronderstelling ligt voor de hand, dat men er een
knopje of iets dergelijks in stak ter aanduiding dat het daarachter
vermelde boek tijdelijk afwezig was. Dat deze gewoonte werkelijk
bestond, vonden wij bevestigd in de laatste uitgave der YVindes-
heimsche Statuten. In het hoofdstuk �de Libvario11 van deze uit-
gave vindt men enkele volzinnen, die in den druk van 1553 nog
niet voorkomen, o.a. ook deze: �Et si domestico ex Librarialibrum

auferre concedatur, (librarius) *ii/num in lalrlla ml id ^rin-^irtiln
ponet: quem nihilominus in tempore repetere non negliget" ')

\Vunneer is deze catalogus vervaardigd? Ziedaar een vraag van
veel belang in dezen - - immers hadden wij daarop een stellig ant-

woord, dan zouden wij kunnen beslissen of wij hier een catalogus

voor ons hebben van een bibliotheek die alleen handschriften, daa

wel van eene, die nevens manuscripten ook drukwerken bevatte.

Wij zien echter geen mogelijkheid zulk een afdoend antwoord te geven,
en ziillen, alleen op het schrift afgaande, wel moeten aannemen, dat
bet stuk in 't laatste kwart der vijftiende eeuw is geschreven. Is
dat jnist, dan is het zeer waarschijnlijk, dat er op deze boekenlijst

meerdere incunabelen voorkomeu. De kloostevbibliotheek, waarin zvj

thuis behoorde, valt voorloopig niet met zekerheid aan te wijzen-j:

!) 't Spreekt van zoll" dat eene derfrelijkc gewoonte reeds lang kan bestaan hebben
in kloosteis van verschillen.le orden, roor men haar in de Windesheimsclie Statuten

tot wet maakte. De aangehaalde plaats in Je Constitutiones Windesem. Lovanii 1639,
p. 102.

*) Wisten wij, dat alle bocken op dit i'ragment "vermeld, Hss. "waren, of welke
niet, dan zou de kwcstie minder moeielijk zijn op te lotsen, daar ex-libris in bewaard
fj;ebleven Hss. ons den weg zouden -n-ij'/en Op den inhoud van den eatalog^us zelf
;il~Lru;in<le, zou er reden zijn voor 't vermoeden, dat deze nit een Franciskaner
111,,,.,-vanten) convent ufkomstip; is, daar in de 3e kolom achtereenvol^ens voorkomen :

Vita S. Francisci; Actus S. Francisci; Regula 'Ae Francisci; Alia (regula) cum
privilefrii.«. l'och men kan er teistond legen inbrengen, dat ..de illustribus viris
»irdinis < isterciensis in de tweede koloro op een Cistcrcicnserkloosler wijst Maar het
ren heeft wcinig mccr bcwijskracht dan 't ander. Op ex-libris in Hss. afgaande,
dachten wij een oogenblik aan 't Cistercienser klooster Mons Dominae Xostre (0. L.
Vrouwenberg) te IJselstein, dat, zooals boven, blz. 163 noot l werd medegetleeW>
broederschap had aangegaan met de Karthuizers en Regulieren te Utrecht, en dat,
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maar dat deze op Nederlandschen bodem te zoeken is, wordt waar-
schijnlyk door bet feit, dat onder de Woordenboeken vermeid staat
�Gcmma vocabulorum' een Latynsch-Nederlandsch lexicon. Ookzou
meu nog kininen wyzen op een titel in de derde kolom voorkomend:
,, Thomas Keines v/t i s(equitur me)" d. w. z. �de Imitatione Christi".
maar het voorkomen van dit boekske in het Latijn bewijst niet veel,
daar het in körten tijd algemeen bekend is geworden.

Als slot van dit hoofdstuk mögen hier eenige opmerkingen van

algemeenen aard volgeu over hetgeen er uit de oude catalogi en
inventarissen ten opzichte van onze oude kerk- en kloosterboekerijen
te leereu valt. Men z\j echter indachtig dat het meeste van 't geen
wij daarover zullen zeggen, alles behalve als onomstootelijke waar-
heid dient beschouwd te worden. Onze meeningen en inzichten steunen

op een geringe hoeveelheid en daarby vaak zeer gebrekkige gegevens.
Bezit men er eenmaal meer en betere, dau körnt rnen mi.sschien tot
andere inzichten.

Terwijl de kerkbibliotheken gewoonlijk ontstonden en aangroeiden
door boekgeschenken en legaten, waren onze kloosterboekerijen ineestal
voor een groot deel producten van de werkzaamheid der conventualen
zelve, ofschoon ook zy gaarne boekgeschenken aannamen ter verrijking
hunner librarie. Uit den verschillenden oorsprong volgde natuurlijk

blijkcns de Hss. welke wij er van kennen (9) reerls in de eevste helft der löe eeuw
een zeer belangrijke - toen natuurlijk ullccn uit Hss. bestaande - boekerij moet
bezeten hebben. Twee of drie van de hier bedoelde Hss. staan vermeld in dezen

catalogus : lo. Onder de Vocabularia; Brito, d. w. z. Guilielmus Brito, Glossarium in
S. Scripturam. Een Hs. van dit werk - dat echter van Franschen oorsprong is -
wordt vermeld in den Catal. der Utrechtsohe Bibliotheek onder Xo. 210. Er bestaat

echter een ander Hs. van 't zelfde boek, afkomstig uit Mons Dominae Nostrae te
l.Jselstein. (Zie 't Archief voor Nederl. Kerkgeschied. van Acquoy, Rogge en Pijper,
VI. blz 320). 2o De laatste titel van de derde kolom, Reinenm de moet aller.
waarschijnlijkst aangcvuld worden tot Reynerus de Pisis, Pantheologia, s. Snmma
univeisae theologiae. De Koninklijke Bibliotheek bezit daarvan drukken van 1474
1477 en 1486. De Utrechtsche boekerij heeft van een Hs. van dit werk, dat uit
drie deelen bestond, alleen dcel III Daarin Staat de aantcckening: �Scriptus et
completus.. . per manus fratris N (Manu postero adscr. est: Wilhelmi Zael i[iiondam
monachi in monasterio in IJselstein) ordinis Cisterciensis. Cuius nomcn in libro
vite scriptum inveniatnr." 3o. Een Hs. op perk. van 1411, Libri de vita et con.
versatione sanctorum patrura - zie de derde kolom van Jt fragment - afkomstig uit
Ü. L. Vrouwenbcrg in IJselstein berust op de Bibl. Nation te Parijs. (Mss latins
10841). Alles te zamen vormt echter gecn afdoend bewijs. Onder de bijlagen vindt
men een afschrift van dezen catalogus, waarin wij zooveel mogclijk 't ontbrekende
aanvnldcn.
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een vei'sehil in saraenstelling. In de grootere kloosterboekerijeri was
-cwoonlijk een vrij volledige verzameling commentaren op de ver-
schulende boeken van den Bijbel aanwezig, en de beroemdste \\m
de vroegere en latere kerkvaders ontbraken niet. Er was dus een
zekere mate van eenheid, of, beter nog, de boekery vormde in zekeren
zin een geheel.1) Dat ontbrak gerneenlijk aan de kerk-bibliothekr-n:
men vond er van alles en nog wat, een venvarde menigte. door toeval
saamgebracht. Eerst in lateren tyd schijnt men, te Zutphen ten minste.
ingezien te hebben, dat een dergelijke boekery, zou zij iets beteekenen.
diende aangevuld te worden en gecompleteerd op kosten der kevk
zi-lve. Opmerkelijk is. dat kerk-bibliotheken vaak begonnen zijn met
datgene, waarmede klooster-bibliotheken eindigden, of tenmiiiste eerst
veel later aankwamen: Romeinsch en kanoniek recht. Kanunniken

en dergelijke mannen, die vaak in de rechtsgeleerdheid gestudeerd

hadden, schijnen gemeend te hebben, dat zij 't kapittel, waartoe zij
behoorden, niets beters konden nalaten dan de mächtige, vooral in

den tijd der handschriften zoo ontzcttend kostbare folianten hunner

rechtsgeleerde bibliothcek. Meermalen schijnt h et geschied te zijn

dat eene kerk door een of twee legaten in 't bezit kwam van 't

geheele coi-pus iuris civilis en de voornaamste werken op kerkrecli-

terlijk gebied. Zw b.v. de St. Pancraskerk te Leiden door den
beroemden Mr. Pliilippus: zoo de St. Walburg te Zutphen door een
kanunnik en een burgemecster:), zoo waarschijnlijk ook 't kapittel

Maria ten Hove in den Haag 3). Ook 't kapittel van St. Maria te
Utrecht 4J schijnt op rechtsgeleerd gebied goed voorzien geweest te zijn.
eu de boekerij, die eenmaal bestond bij de St. Lebuinus te Deventer "l
was in de eerstc plaats �gestoffee.it'1 met kanonistea, terwijl die van
St. Michael te Zwolle - mögen wij de woorden van Rudolf van
Diepholt in zijn aflaatsbriei letterlijk opvatten i;) - - ook riiet van 't
noodige kerkrecht verstoken was. Een voor dien tijd vrij volledige
verzameling kerk- en wereldlijk recht zien wij echter in de Egmond-
sche abdij eerst arriveeren onder 't bestuur van Johannes Weent
(1381-1404), tenvijl die afdeeling in vele andere kloosterstichüngen

J) Zie de Catalo^i van de E^rmondsche abdij, van Windesheim, van St. Mavgarctha
te Gouda, van de Karthuizers en de Regulieren le Utrecht.

2) Zie 't vollende Hoofdstuk. ») Zie Bijlagen. 4) Zie Bijlagcn.
"") '/ir boven, blz. 94. «) '/ic boven, blz 95, nout 2.
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öf geheel ontbrak, of uit slechts enkele kanoniek-rechterlijke werken
bestond.

In de kloosters, zeiden wij, was de theologische afdeeling beter
voorzien, vollediger, dan in de rueeste kerken. Men zon na kunnen
vragen of men in onze conventen niet in de eerste plaats zorgde
voor eene goede verzameling schrijvers die tot dezelfde orde behoor-
den als 't klooster: ra. a. w. of de Benedictijners niet de eerste plaats
in Imnne librarieen inruiinden aan Benedictijnsche sclnijvcrs, de

Karthuizers aan Karthnsianen. 't Denkbeeld ligt voor de band:

maar toch schijnt het in de middeleeuwen verve van algemeen geweest
te zn'n. Weliswaav treffen wij bij onze Reguliere Kanunniken, te
Windesheim, Utrecht en eiders, eene uitgebreide verzameling geschrif-
ten van Augustinus aan. Wie naar den regel van Augustinus leefden,
moesten dien kerkvader wel hoogstellen. Doch dat sluit niet in, dat
zijne werken bij andere ordcn minder goed aangeschreven stonden.
Bij de Egmondsche Benedictijnen ontbrak Augustinus evenmin, en
ook de Utrechtsche Karthuizers bezaten eene breede rij werken van

dezen Heilige. Zoo zou meu de tallooze geschriften van Bernard van
Clairvaux in de eerste plaats verpachten bij de Cisterciensers. . .
doch andere orden stelden ze niet minder hoog en trachtten ze dus

evengoed te verwerven.

Zoo treft men de Dialogi Miraculorum van Caesarius van Heisterbar h.

een Cistercienser, evengoed aan in de bibliotheken der Regulieren

als der Karthuizers, en Thomas van Aquino mag 't meest in eere
gestaan hebben bij de Dominikanen, toch voudon zijne werken ook

wel eiders toegang. In 't algemeen gesprokeu nam men dus 'tgoedi-
of wat men als goed bescliouwde, waar men het vond. Soms vindt
men in een catalogus wel het een en ander, dat deze Stelling schijnt
te weerspreken, doch bewijzc-n er voor kan men gewoonlijk in het
zelfde stuk aantreffen. Zoo is het ongetwijfeld opmerkelijk, dat de
Utrechtsche Karthuizers in 't laatste kwart der vijftiende eeuw
bijna den geheelen Diouysius a Richel (Carthusianus) afgeschreven
hebben, terwyl men bij de Utrechtsche Regulieren dezen schrijver
in 't geheel niet aantreft. Doch men bedenke wel, dat broeder
Dionysius eerst in 1471 was overleden, zoodat het oordeel over de
waarde en beteekenis zijner geschriften nog nauwelyks vast stond.
En toen men körten tijd later vele zijner werken gedrukt kon koopeu.
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znllen ook de Regulieren niet verzuimd hebben zieh er van te
\uor/.ien. (Beschriften van een anderen Karthuizer, Jacobus de
< .niitrode '), vindt men dan ook by Regulieren en Karthuizers beide.
De Bybelcommentaar van Nicolaus de Lyra, een Minderbroeder,
werd door de Ivarthuizers afge.schre\ren; maar een halve eeuw
vroeger had Johannes Weent liem gedeeltelijk reeds aangekocht
voor de Egmondsche abdy, en Johannes Gele gaf een volledig
exemplaar aan 't Windesheimsche klooster. Toen dit beroemde

werk in de tweecle helft der vyftiende eeuw in druk verscheen,
vond inen het spoedig overal. Trouwens, voor zoover ons bekend

i.s, wordt in geen middeleeuwschen kloosterregel voorgeschreven,
dat de boekerij vooral voorzien moest worden raet de werken ge-
schreven door autlieurs van dezelfde orde, eo 't voorschrift �Edif»*
ii fratr'ilins n«xi~ris 1/hr<>* ih'i'.^r monasteriis nonpatiatur Superior"
troffen wij 't eevst aan in den regel van de Congregatie van St.
Maurus. Besticht in 1613.2!

U'ie nu uit het voorgaande mocht willen afleiden, dat men in elke

kloosterboekerij op theologisch gebied alles kon vinden wat men

zocht, zou zieh deerlijk bedrogen vinden. Wij wilden slechts be-

weren, dat men er alles, wat van dien aard eenigszins bekend ge-

worden was, kon verwacliten ; want al ging inen bij 't vermeerderen
der bibliotheek ook nog zoo methodisch te werk, door allerlei om-

standigheden kwamen er dikwijls boeken in de librarie, die men

niet bepaald tot de onmisbare kon rekenen- Dit had natuurlijk ten

gevolge, dat sommige boeken in onze kloosterboekerijen bijna gere-

geld voorkwamen, lerwijl men er andere slechts bij nitzondering aan-
ti'of. Tot de werken welke in onze grootere kloosters bijna altijd

aanwezig waren beimoven in de eerste plaats verschillende geschrif-
ten van de kerkvaders. ZUG b.v. Ambrosius, Hexaemeron, Augus-

tinii>, Tros (juinquagenae super psalterium; super Genesin contra
Hanichaeos; super Genesiu ad litteram, etc. Cyprianus, Epistolare;
Eusebius Caesareeusis, Historia ecclesiastica; Gregorius Magnus,

') Daar betreffende het leven van dezcn man weiuig bekend is, teekenen wij hier
«veii aan, dat de Koninkl. Bibliotheek een 2tal boeken (K 41 en K-43 bezit, afkomstig
tut Mnorvck, met dit opschrift: �DU buec heeft ghebonden bruedcr Jacobus van
(ii nfvtrocy, arm Carthuser by Luyck ende Christiaen syn brueder heet't dat leder
betaelt. Biddet om Gods willc voer hom."

Finnklin, Ica Ancicnnes Bibl. de Paris. I, p 110, note.
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Moralia; Bijbelcoraraentaren van Chrysostomus en Hieronyiiw.-.
Betrekkelyk zeldzaara waren daarentegen werken van Oigenes.
terwyl Clemens Alexandrinus, Ijactantius ') en Tertullianus vooi1
zoover wy weten, zelden of nooit voorkwamen. Algemeen was in
onze kloosters 't boek Vitas ftafrinn - eigenlijk : � Vitas Saiirtn-

rum primorum ac heremitarum" dat aan Hieronymus toege-
schreven werd. Even dikwijls vond men Johannes Cassianus' ('<>/-
lationes Patrum. Eerst in de vijftiende eeuw vindeu wy naast

deze twee vrij vaak ook nog melding gemaakt van een boek In*1i-
tttta Patrum geheeten, dat naar 't schijnt door .zekeren Johannes
van Hamborch vervaardigd was. Onder de latere oudvaders werd
er misschien geen zoo druk beoefend als Beraard van Clairvaux :
geen kloosterbibliotheek waar men niet eeuige zijuer tallooze ge-
schriften aantrof. Veel minder verspreid waren de werken van

Thomas van Aquino en Albertus Maguus: alleen enkele kleinere

gesehriften van lumne hand worden nu en dan vermeid. Daaren-
tegen mochten verschillende werken van Hago de 8. Caro en

Richardus de 8. Victore zieh in een vry algemeene bekendheid ver-

heugen. Behalve een werk van Prosper Aquitanus ,.de vita con-

teuiplal'ru" ook wel aan Julianus Pomerius toegeschreven -
las men ook veel een werk van Basilius .,</' nie x<>lifui-i<r. en,

in lateren tijd althans, vond een werk van Petrarcha met denzelf-
den titel overal lezers. Zelden ontbraken in bibliotheken van de

vijftiende eeuw de �Profectus religiosorum". die aan Bonaventnra
werd toegeschreven; het boek �de illttstribns r/V/.s orHinis Cttfri-
i-i< itxis"; Suso's �Horologium netcnnii- xiipirntiae" ; en Thomas a
Kempis �de Imitatione Christi." Vrij algemeen waren ook de
�Gesta Salvatoris" van Simon de Cassia en Jordanus van Quedlin-
burgs �ArticuÜ LXr pa^ionis Bomini."

Vele der hier genoemde gesehriften vond men, in het Dietsch
vertaald, ook in kleinere vrouwenkloosters.

Daar men in deze streken gedurende de Middeleeuwen in 't ge-
heel geen (irieksch kende, kau 't geen verwondering baren dat de
klassieken in onze kloosterbibliotheken van dien tijd slechts door
Latijnsche schrijvers, alsmede enkele vertaliugen van Grieksche

!) 't Kapittcl van St. Maiie te Utrecht bezat enkele werken van dezen schrijver in
Hs. Zie Cat. Utrecht No. 120.
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w.-rken werden verlegenwoordigd. Zooais wij reeds aanstipteu had
m.-n te Egmond enkele werken van Aristoteles ; Avianus ; Aulus
< ii'llius ; Boethius ; Cato ; Cicero ; Dares Frigius ; Horatius ; Luca-
nus; Macrobius; Martianus Capella; Ovidius; Persius; Sallustius;
Seneca, Statius, Virgilius e.d. en, lioewel men al deze schryvers of
een gedeelte hunner nict zoozeer noodig vond voor de volwassen
monnikcn als wel voor de scuolieren �Ovidium <l>" jn>i/to et
I///J ijKnlum auctores «///ex y/mr/y ') - - men kende ze dan tocli
en zal er ook hiter nog wel eens in gelezen liebben. Ook bij de
Premonstratensers in Bloemliof te Wittewierum waren, zooals wij
reeds zagen, vele dezer sclirijvers voorhanden ~). Vreemd is het

ci.'liter, dat zij in onze kloosterboekerijcn van de vijftiende eeuw hetzij
zeer zeldzaam waren, dikwijls ook geheel ontbraken 3) Voor een
deel kan men dit verschijnsel stellig verklaren uit de schaarschte

aan. en den gebrekkigon toestand van een groot deel onzer gegevens:

In den tijd toen onze kloosters te gronde gingen werden de klas-
sieke letteren weder dnik beoefend en de handschriften waarin

hunae werken vervat waivu, trukken bijzonder de aandacht. Waar

inen ze had zijn zij zeker dikwijls verdwenen voor het stadsbestuur
er aan dacht een inventaris op te raaken van 't geen gespaard

bleef. Misschien ook mögen wij ze niet verwachten in kloosters,

waaraan geen school verbünden was. Maar voor een ander deel
zal 't wel een gevolg zijn van de zoogenaamde �moderne devotie",
die, naar ons voorkomt, de klassieke literatuur alles behalve welge-
zind was. Johannes Busch noemt geen klassiek schrijver ouder

de vele boeken, die in Windesheim waren afgeschreven; van de
Regulieren te Utrecht weten wij niet, dat zij er een bezeten hebben
»"n vaii de Utrechtsclie Kavthuizers geldt hetzelfde. En onder de
handschriften in onze bibliotheken zijn, de Egmondsche die bewaard
bleven daargelaten, bijna geen werken van klassieke sclirijvers te
vinden waarvan 't bekend is, dat zu uit een Nederlandsch klooster
afkomstig zijn.

j t.'ata)f>i,'ii.s uiy. Klcyii, blz. 1''.3.
2) Zie boven, blz. 87. Dr. Wybrands vond bij Erao en Mcnko citaten uit

Cicero, Horatius, Lucanus, Ovidius, Seneca, Vergilius, Dionysius, Cato, Hippocrates
en Gnlenus.

-1) En nict alleen zij maar, wat men nog minder verwachten zou, ook de Christe-
lijke dichters die men tc E^mond nog vindt, Sedulius, Prosper, Arator enPrudentius
vinden wij in onze latere bescheiden niet terug.



187

Even siecht als het geschapen stond mct de studie derklassieken,
was het naar het schy'iit ook gesteld in onze kloosters met de be-
oefening der historie. Eene Hinke verzameling kronieken troffen
wij nergens aan. In Egmoud b.v. is Stephanus (1057-1105) naar
't schijnt de eenige abt geweest onder wiens bestuur de geschied-
kundige afdeeling der boekerij - - zoo zij al voor zyn tijd bestund
- belangrijk aaugroeide. Tu zijn tijd werd geschreven of gekocht
't geschiedwerk van van Paulus Orosius, �H/stor/m-inn l/l»-/ V]L
nsq/ie ad an-niim Christi 410" '): het eenige voor zoover wjj weten,

waaruit de Egmondsche monniken eenige kennis konden opdoen der

oude geschiedenis. Als aanvullingen daarop kuimen wy beschouwen
de �Gesta Langobardorum" van Paulus Diaconus 2), en de ..Hi*t»-
riantm Ubri s<.-;i' de rebus SKO tempore in Europa gestis" van
Luitprand Ticinencis 3), waarin dus de geschiedenis van de tiendr

eeuw behandeld wordt. Verder verkreeg de abdij nog in Stephanus1
tijd de �Gesta Francor um", de �Gallicana Hittori/i." 4j en enkele
werkjes van minder belang, o.a. de ,,Gcsta Ali-.i-mtdn Mni/n/.

vermoedelijk een soort van historischen roman. Tijdens 't bestuur

van abt Walter 1129-1161 verkreeg de abdij een �Historia de
profectione iherosolimitana", de geschiedenis van een kruistocht. in
12 boeken verdeeld. �Zij werd geschreven door Broeder Symon,
een Egmondsch monnik. die ook Augustinus de civitate dei schreef i
Later verkreeg de boekery" nog een �libellum de espeditione iheroso-
limitana" '). Eerst onder den abt Johannes Weerit (1381-1401)

wordt er melding gemaakt vau een nieuw geschiedkundig werk
voor de Egmondsche boekery aangeschaft. t.w. eene Latijnsche ver-
taling van �L'hystoire merueilleuse plaisante et recreatiue du grand
empereur de Tartarie seigneur des Tartares nomme le grand Can
contenant six liures ou parties," geschreven door Haython de Courcv.
Daarmee zijn wij aan 't eind van onze berichten. Tochis't moeielijk
aan te nemen, dat op de plaats waar Melis Stoke de stof vond

voor zijn Rijmkroniek K) en waar zoovele andere kronieken vervaar-

') Catalogns, Uitgave Kleyn, blz. 151. 2) Ibid. blz. 144. >) Ibid. blz. J45.
4) Ibid. blz. 149. 5) Ibid. blz. 144.
*) Catal. Uitg. Klcyn, blz. 159. Misschien is "t Chroni'ou Hierosolymitamun de

bello sacro (12 boeken) bedoeld.
')blz. 166. 8j Mclis Stoke, I. vs 10-12.
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di.-d werden 1), waar het dus blijkbaar niet aan zin voor historie
ontbrak. niet meer geschiedkundige werken voorhanden waren.

Mo'jviijk moeten wij de Egmondsche boekerij, ook al bezat zy niets
dan wat boven genoemd werd, nog rijk noemen in vergehjking met
andere oude kloosters op Nederlandschen bodem. Yan de abdij Bloem-
hof te Wittewieram b.v. weten wij slechts, dat men er de Historia
Sni/iixftrit van Petrus Comestor afschreef en de Alwandreis van

(iaiitlüor de Chastillon kende, een werk, dat door Menko in eenen
adem wordt aangehaald inet Yirgilius' Aeueis! -) Daar dit boek tusschen

UNO en 1200 geschreven werd, inoet het wel bijzonderin den smaak

zijn gevallen; anders had het stellig niet zoo spoedig zijn weg gevonden
uaar een uithoek van Nederland. Philippus de Leyden bezat de
Historia Scolastica van Petrus Comestor, de kroniek van Johannes

de Beka, en een band met kleinere historische geschrifte n van Beda
Orosius en Ysidorus.3)

Yoorts blijkt uit onzc bijlagen, dat het klooster te Windesheim
omstreeks 1450 eene Historia Ecclesiastica en eene Historia s-cu/astica

bezat, de eerste vermoedelijk van Eusebius, de laatste van Petrus

Comestor. De Regulieren te Utrecht hadden 't geschiedwerk van

Paulus Orosius en �de bello Jinli/im" van Flavius Josephns, in een

band gebenden.4) Yoorts bezaten zij een band met kleinere historische
eu aardrijkskundige Beschriften. "') Beide boeken waren hun geschon-
ken door Florentius van Zoelen Binnen de muren van hun klooster

geschreven was daarentegen de Historin c<-<-/rx/tistica van Eusebius
met de voortzetting van Rutinus0) Eindelijk hadden zij nog een
('/H-<II/H:OH van Martinas Polonus. met een vervolg daarop, loopende

tut 1316. ') Het Kartlinizer klooster Nieuwlicht ter zelfder plaatse
bezat een dergelijk handschrift van Eusebius1 Historia ecclesiastica M;
Cassiodorus' Hiat»nai.' tripartltac schreef een der broeders nog af
in 150<>! ') De Benedictjjnen in St. Pauls abdij te Utrecht mochten
-/ich beroemen op de Historia xcolasfic« vaa Petrus Comestor, tot
op heden bewaard gebleven lu); of zij, naar eiders bericht wordt,

') Annalea E^mundani; Gesta illustrium dominorum ile Egmonda ; 'Wilhclmus
Proi mator, Chronicon. De Koninkl. Bibliotheek bczit een Hs. van Beka's Croniken,
iiiii-ti-eeks 1500 te Egmond geschreven,

5J Kronyken van Kmo en Menko p. 104-. Vpl. Wybvands, de Abiij Bloemhof.
blz. 134. ;l) /;"" zijn testament, p 4SI, 4S2, 486. J) Catal. Utrecht, No. 121.

"', No. 7:'.?. ") Xo. S3. ', No. 739. ») No. 84. ») No. 733 '") X... 262.
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ook de geschiedboeken van Flavius Josephus, Eusebius en Luitprand
Ticinensis bezaten, alsmcde de Gesta Luii<i»l>«rdorum en Hierosolymi-
lnni Expedition/« l//>ri XII1) diirveu wij niet beslissen, daar geen enkel
dier boeken voor zoover wij weten, bewaard bleef. Is de mededeeling
echter jnist, dan mag men er raisschicn uit afleidcn, dat zy in druk
verkeer stonden met hunne Egmondsche confraters. Het kapittel van
St. Marie te Utrecht had een handschrift dat in vier bander, 't

�Speculum J/ixtoriale" van Vincent van Beauvais omvatte,2) en de
St. AValburgskerk te Zutphen bezat liandschriften van de lli^n-'m
ecclesiastica en de Clu-onica van Alberic van Trois-Fontaines, welke

aatste eindigt met het jaar 1241 en geschreven werd �per Ei«r-
Jiardum «-Itolarem de Oldensel" in 't jaar ons Heeren 1315.

Zeer weinig werk maakte men in de middeleeuwen van de aardrijks-
kunde. 't Behoeft ons dus niet te verwunderen, dat er in den Egmond-

schen catalogus slechts een tweetal werkjes te vinden ziju, die op
dat gebied thuis behooren, t. w. de Pcriei/t'«ix van Priscianus, een
soort van aarurijkskundig schoolboek :!j en een verhandeling ,.<lr «>tn
JJierusalem, *) die van Beda, of van zekeren Marcellinus, kanselier
van Justinianus, kan zijn. Eenige soortgelyke werkjes vindt men ook
in een boek van 't Regulierenklooster te Utrecht "') en 't kapittel
van Naaldwijk had ook een boek, waarin een opstel voorkwam met

den titel �Situ* tern- sancte" Zelfs in 't nonnenconvent te Maeseyck

meende men in de eerste plaats op de hoogte te moeten zijn van 't
�land van belofte": een handschrift, waarin een dergelijk opstel

voorkwam, was alles wat men er op aardnjkskundig gebied bezat. ljj

Wel wat beter voorzien was meu over 't algemeen op natuur-

wetenschappelijk gebied, ofschoon men ook in dit opzicut bijna

niets tot de wäre wetenschap rekende, wanneer het niet min of
meer theologisch was gekleurd. Beginnen wij wederom met Egmond.

Reeds onder abt Stephanus bezat de boekerij 't libcllnm Tlu'oiloli '}.
dat niet nader omschreveu wordt, maar waarschijnlijk 't zelfde zal
geweest z\jn als �Theodolits libelln* dr VIF [>l,mrtis\ dat wy in
den ongeveer gelyktijdigen catalogus van 't St. Petersklooster te

') Alle genoemd in ilcn Catalogus bij Sandurus.
2) Catul. Utrecht No. 738. 3) Bij Klevn, blz. 152. *j blz. 164.
5) Catal. Utrecht, No. 737.

6) Zie Nn. 35 van den inventaris of Hs. K. 55 van de Koninklijke Bibliotheek.
Vgl. boven blz. 167. 7) Bij Kleyn, blz 145.
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Salzburg aantretten. M Of deze Theodolus ook de Ecloga samen-
^Hde die ondcr abt Ascelinus voor de abdjj afgeschreven werd? 2)
't Is niet onwaarsehijnlijk. Verder verkreeg de boekery onder abt
Stephanus een boek dat aangeduid wordt als �Wandelbertus in
itxtronoHiitt " ''") Deze eenigszins zoaderlinge titel gaf Dr. Kleyn
aanleiding tc veronderstellen, dat wij hier misschien met �eene
onherstelbare corruptie" te doen hebben. Immers, voor zooverre

hem bekend was, liad Wandelbertus, een monnik, later diaconus en

hoofd van de kloosterscliool te Prüm, gestorven in 870, nooit �in"
astronomie gedaan. Waarschijnlyk echter heeft Dr. Kleyn vergeten
eens na te gaan, welke werken van dezeo Wandelbertus nog op
heden bestaan en reeds het lieht zagen. Waiit had hij Wandel--

lnTt[i>' wt-rken. afgedrukt in Tome CXXI van Migne's Patrolm/ir
Latme, opgeslagen, hij zcm, behalve de hem bekende boeken vaa

dezen schryver, ook nog een opstel gevonden hebbea �Over de

n amen en de teekens der twaalf maanden e,n de hoedanigheden der

lucht" alsmede een �Horologiuin voor de twaalf maanden" - ge-

schriften, boven welke de titel �n? astroin>,»iu" niet geheel mis-

plaatst was. Yerder bezat de librarie der abdij 't boek �de natm"/.-"

rerum' van Beda4), dat wij nog dikwijls znllen aantretfen; een
�phisignomia"5), misschien van den medicns Loxus"); een �libellus
r/'- Ia/iidiliis vercifice (!) compositus" i), waarin wij misschien den
Lfiji/ilariit* moeten zien van Marbodeus, bisschop van Kennes. die

overleed in 11^3 of daaromtrent '). terwijl abt Ascelinus, onder

wiens wanbestuur de monuik Frederik^ dit werk liet afschrijven, in
1129 afgezet werd. Körten tyd later, onder abt Walter (1129-
1161), schonk Deddo, priester te Rijswijk, aan de kloosterbibliotheek
't �r>/y/r.s iii/ricu/t/n-a^' van Palladius Rutilius Taurus. dat nog te

') Becker, 115. Xo. 40 ea v^l. 122 No. 143, waar TheodLolus genoemd wordt
achter een mappa mundi. 2) ßij Kleyn, b!z 15 G cn vgl. Catal. Utrecht, No. 292.

;!j Bij Kleyn, blz. 146. 4) Bij Kle.vn, blz. 146. 5) Kleyn, blz 148.
6) Vgl. Becker, 12, No. 38, en Petit Radel, Hecherches sur les bibliotbeques, p. 10V
7) Bij Kleyn, blz 106.

i V'_'l ]Jr. J. te Winkel, Geschirdenis der Nederl. Letterkunde, Haarlem 1887,

blz. Ü14 en de d;i:n aangehaalde litcratuur. De Lapidarius van Marbodaeus werd
naar een Egmondsch handsclirift - mogelijk dil of ccn later afsclirift duarvan -
uitgegevcn door Alanlus van Amsterdam : �Marbodaci GalliCaenomanensis de gemmarum
lapidiiiiKiMc' ]iietiosorum formis, etc. Coloniae 1539." Vlg. daarin de opdracht aan
bisschop George van Jiymond.
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Leiden bewaard wordt '), terwyl tijdens Johannes Weent de ge-
Iieele �P/ii/oxojiltiti imtnrnlis" van Aristoteles door Gerard van
Oekenberge te Parys voor de Egmondsche abdij werd aangekocht. J)

't Karthuizer conveut Nieuwlicht bij Utrecht bezat eveneens een

vrij uitgebreide verzameling werken van dezen aard : Beda's �Liber
de natnra rerum' 3), Thomas Cantipratensis �Liier /l(j n/ili*/«
rerum" auctns ab auctore" 4), Marbodaeus �Carmen de gemmanim
et lapiflinn jn-ri-insunuii virtutibus" *\ Joannes de Sacrobosco, � Ti-u -

ctdtit* /!,- xjihaera', Geo Purbachius, Theoricaplanetarum" "), etc.
Bij de Regulieren te Utrecht treffen wij eeu �IVr^x (h- siipu*
coelexlilinx. '/'" HU'itxilitiK," etc. aan en een opstel �Dp <v7/;/.s/ so//*

mtiti lö'tia citt» 1L1 planetariorum in><i<iiuil>i<s. 7) Ook bezaten
zy een �Physiologus," een soort van Bestiaris naar het schynt8)
en vermoedelijk was er nog wel meer op dit gebied in hnnne boekery

voorhandeo. 9j 't Kapittel van St. Maria bezat een �Liberal-natnra

rerum" van Thomas van Cantimpre lü) terwijl de Sint Paulsabdij

een handschrift rijk was, waarin «"^aesteniones de physico auditu

sive philosophia naturali'' vervat waren beneveus eenige astronomische
verhandelingeu van Joannes Lausanus eu van Alphonsus, den bekenden

koniug van Castilie. nj By de uonnen van St. Margriet te Gouda

treffen wij een �Liber de naturis XIT animalium" aan, dat vermoe-

delijk wel van godsdienstigen aard zal geweest zyn, eu een �Liber
de naturis rerum" 12) Een dergelyk werk met denzelfden titel bezat
ook Philippus van Leyden. 13j AVaarschijulijk waren 't beide haud-
schriften van 't bekende werk van Thomas van Cantimpre, de hoofd-
bron van Maerlants Notnrru Bloeme. Eindelijk ontmoeten wij ia
de kapittelbibliotheek Maria ten Hove Bartholomaeus de Glanvilla

Anglicus, �De propietatibus rerum'1 14j, dat ook aanwezig was in
de Librye van de St. Walburg te Zutphen. 't Kegulierenklooster
te Frenswegen bezat een perkamenten Codex bevatteude Aristoteles

') Kleyn, blz. 165. 2) Bij Kleyn, blz 170.
3) Catal Utrecht, No. 73. 4) 710. "'") No. 312. c) No. 723.
7) beide in No. 317. 8) No. 711. 9) Misscliien behoorde hun ook No. 7~2.
10) No. 709. i') No. 724. 12)Zic de Bijlage, No. 76, 83. Hct ecrstc werk zal

wel geweest ziju : Theobaldi episc. Physiologus de naturis duodccim animalium waarvan
de Koninkl. Bibl. eeoe uitgave bezit omstreeks 1488 bij Rieh. Paffroet te Devemer
versehenen; alsmede een andere van H. Quentell te Keulen van omstreeks 1494.

13) Zic zijn tcstamen, t. a. p. p. '<) Zie de ßijlage,
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..libii physicornm" en zijn �Über de ooelo et mundo," 't Kapittel
te Xaaldwjjk �eea boecin duutscli et vocatur bestiarius.''

Weinig wist men in de uiiddeleeuwen van de geneeskunde; wat
men dan ook op dat gebied in onze oudere kloosterboekeryen vindt,
geeft niet den indrnk, dat men er veel werk van maakte. Onder
abt Stepbanus (1057 - 1105) verkreeg de Egmondsche abdy Oribasius
commentaar op de Aphorismen van Hippocrates'), een werk, dat in
dien tjjd meer voorkomt. In denzelfden band schijnt echter een ander
\viTk uezeten te hebben. in 't Inditium aangeduid met de woorden:

cum «//o mfilii-inalj <l<'}>icf<>." Dr. Kleyn verdiept zieh in gissingea wat
of daarmcde bedoeld kan zyn en vond geen aannemelijke verklaring,
ofschoon deze wel te geven is. De vervaardiger van den catalogus
heeft blijkbaar willen zeggen. dat er in dien band nog een ander
geneeskundig werk voorkwam met afbedangen. Wanneerwij aridere,
ongeveer gelijktijdige catalogi op.slaan vinden wij in de boekerij

van 't Benedictijüer klooster Elno of St. Amand een �cirurgia cum
iiini<iini/iti* d>'}>icfi«" -|. Blijkbaar \vas het een kleiner werk dat däar, en
ook te Durhatn, bij eeu grooter was ingebonden *). Wie deschrijver

waarschijnlijk was blijkt ons uit de lijst der boeken, die Mr. Heribertus
Medicus in de twaallVle eeuw aau 't klooster te Darhain schenk;

daarop körnt n.l- voor een �lih<-r cmtryiae magistri Rogeri Salernitani*J
Onder abt Walter gaf de priester Symon een boek aan de klooster-

bibliotheek, waarin eene verhandeling �de medicina" voorkwam. 5)
Doch daarbij blijft het. Buitendien is er nog een Nederlandsch hand-
schrift uit de vijftiende eeuw bekend, dat eenmaal in de Egmondsche
;ibdij tliui.s behoorde, en misschien onder deze rubriek kan gebracht
worden. ,,Tboec van d'zonne te maken, dat Avicenna ghetogea
heeft uit enen van Aristoteles boekea die men in latine lieet

Liber clavis sapiencie majoris," etc r')
De Utrechtsche Karthuizers bezaten Gariopontus' �Passionarius

sive ad totius corporis aegritudines remediorum II VII" 7) en eeu
verzamelwerk, waarin verschillende medische en astronomische trac-
taten byeengebracht waren. "; Beide waren afkomstig van een der-

[) Kleyn, blz. 146. 2) Becker, 114 No. 90. 3) Becker, 117. No. 385.
4) Becker, 117, >To. 480. '") Bij Kleyn, Wz. 163.
6) In de Hil.l. v. .1. Maatsch. derNederl. Letterk. No. 953. 7) Catal. Utrecht No. 687.

No. 688.
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broeders, Wermboldus de Oversteghe, die zieh �in medicinift pro-
fessor" noemde. Nog bezaten zy een werk van Marsilius de S.
Sophia, een soort van commentaar op een boek van Avicenna be-
vattendl), en eene verhandeling van Isaacus (Israeli), �ih- diaetis
partes III" 2) Van de Utrechtsche Karthuizers bleef, zoover wy
weten niets van dien aard bewaard. De St. Pauls abdjj bezat

Bernardus de Gordonio, �Liliuin medicinae", in twee exemplaren,
den »Thesaurus pauperum" van Petrus Hispanus en een verzamel-
band met allerlei geneeskundige verhandelingen.3) 't Kapittel van
St. Marie had verschillcnde werken van Hippocrates met Galenus1

commentaren daarop, en de �Ars parva" vau Galenus zelven met

den conimentaar van Haly (Ali ben Rodhwän); alsook een boek met
Aegidius Corbolieusis �Versus de pulsibus" en �de urinis," met
commentaren van Gilbertus Anglicus, en eindelijk een �Practica

medicinae" van zekeren Rogerius.4) Bij de nonnen van St. Mär-

griet te Gouda treffen wij een �Liber de anathomia (!) humaui

corporis" aan 5), bij die van St. Agnes te Maeseyck een manu-
script �handeleude van de geneeskunst'1; in de Librye van de St
Walburg te Zutphen de �Constitutiones Avicennae Medici", en een

�Liber diaetarum", dat misschien gelijk was aan 't bovengenoemde
werk van Isaacus Israeli. Een enkel werk, hoogstens een boek

twee, drie... ziedaar wat men in zoowat elke boekerij over de ge-
neeskunde vond vöör de drukpers alles verhonderdvoudigde.

Ons rest nog hier aan toe te voegen wat wij weten mede te
deelen aangaande de beoefening der fraaie letteren in onze kloosters.

Misschien zouden wy de uitkomst van ons onderzoek kunnen sameu-
vatten in deze weinige Avoorden: men deed er niet aan en be-

scliouwde al zulke uitvloeiselen van kunstzin eu fantasie als dingen
die uit den booze waren. Geen ridderroman, van welken aard dan
ook, troffen wij in onze kloosters aan, uergeus een handschrift �van
den vos Reynaerde." Mogelijk, dat ook hier 't gebrek aan vol-
doende gegevens ons wederom parten speelt; misschien dat in
sommige conventen, b.v. bij de luchthartige nonnekes van Rijnsburg,
ook nog wel iets dergelyks te vinden was- Willen wij echter -
de klassieke schrijvers nu daargelaten " - toch iets dat naar litera-
tuur zweemt in de kloosters vinden, dan moeten wy ons begeven

"JNö.eQl. ", No. 723. 3)No. 684, 685, «95. 4) No. 679, 683. '">) In de Bijlage, No. 74.
13
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naar dien sluiphoek der letterkunde, waarbij men 't bordje geplaatst
lieeft: nGecstelijk<- mmniis, verluden en moral/zatien" - een soort

van boeken, waarin niet meer valt na te gaan waar de theologie
ophoudt, fantasie en kunst beginnen. Boeken van dat slag mochten
de kloosterpoort binnenkomen, die had men, in meerdere of mindere
mate, overal. De nieeste worden tegenwoordig in de gescbiedenis
der fraaie letteren behandeld en zyn das algeineen bekend.

De Egmondsche abdij bezat reeds in de elfde eeuw de �Gesta
Alexandri Magni", een .,Vita ßreudani abbatis" en een �Waltarius." J)
Vermoedelijk rekende men daar 't heele drietal tot de �historische"
geschritten. Bij de Utrechtsche Regulieren vinden wij de �Gesta
Barlaäni et Josaphat", waarvan 't auteurschap aan Johannes Da-

mascenus wordt toegeschreven'); den �Dialogus Miraculorum" van

Caesarius van Heisterbachs), zoo gewild om de vele Marialegenden
die er in voorkomeu ; de �Historia Griseldis", naar Boccacio ver-
taald door Franciscus Petrarca, in twee exemplareu *); 't �Liber
de apibus" vau Thomas van Cantimpre5) eveneens zeer geliefd
wegens de tallooze exempelen die 't bevat; en een �Visio Tun-

dali.'1 ''') In de boekverzameling der Karthuizers bij Utrecht waren

aanwezig: 't boek »De raptu animae Tundali et visione ejus" ");
een �tractatus de purgatorio S. Patricii" K); de �Narratio de spiritu
quodam in villa Meyerick juxta Duysburch apparente (Arnoldo

Boosman)" °); 't boek van Jacobus de Cessolis, �Ludus Scacoruni,
moralisatus" 10) in twee exemplaren; bij 't laatste was gevoegd een
�Ludus cartularum, moralisatus/' van brocder Joannes van de orde
der Predikheeren n); de �Dialogus Miraculorum" van Caesarius van
Heisterbach1*); een �Historia Walteri et Griseldis"13). De St.
Pauls abdij bezat ook een �Libellus de raptu animae Tondali" u),
en 't kapittel van St. Marie bezat zelfs een boek van Boccacio:
�Genealogiae deorura gentilium libri XV." K<)

Ki'ii nog grooteren voorraad van dergelyke geschriften bezaten
gewooulijk onze nonnenkloosters, maar dan, wijl de vrouwen slechts
zelden 't Latyn machtig waren, in 't Nederlandsch. Een voorbeeld
daarvan geeft de boekenlijst van 't St. Barbaraklooster te Delft,

M Bij Kleyn, blz. 144, 147. 2) Catal. Utrecht No. 118. 3) No. 176, 177.
») No- 259, 318. 5) No. 299. i;) No. 315. 7) No. 17'3. 8) No. 173 9) No, 173
'"i Nu. 174. >') No. 225. 12) No. 178. ") No. 178. '*) No. 114. ") No. 120.
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door Moll twee malen, met eene uitstekende commcntaar, in 't licht
gegeven. ') In de boekenkast van dat convent stond de Histoiie
van Griseldis, die van Coninck Alexander, 't boek van den Brac-
mannen (Brabmanen), van den wjjzen philosoof Sydracb, Tondalus
Hcllevaart, 't gedieht van Mellibeus ende Prudencia - - mogelijk
van Boendale -, de geschiedenis van Maria van Ogines (Oignies
in Brabant); twee bocken van Onser Vrouwen miraculen; 't Can-
celierboek om wel te biecbten; �dat bije boec" ; �dat coninx sum"

waarvan twee exemplaren voorhanden waren - - en Heynrycx
(lees : Arnold of Arent) Bosman - - de ook bij de Karthuizers te

Utrecht aanwezige spookgeschiedcnis.2) Ook in den stellig wel
drie eeuwen later (1795) vervaardigden Catalogtts van 't St. Agnes-
klooster te Maeseyck staan nog enkele werken van dit soort ver-
meld : No. 8 �Onze Lieve Vrouwe boek", dat vermocdelijk Maria-
legenden bevatte; No. 10 �Het Cancelierboek om wel te biechten" ;
No. 29 �Tondalusboek en van Patritius vagevuur" 3)

Wilden wy ook in beschouwingen treden over kloosters, waarvan

geen catalogi bekend, doch wel enkele boekeu bewaard zyn, wij zouden
nog veel van dien aard kunnen mededeelen. Doch waartoe zou 't

dienen? Meestal zouden wij weer dezelfdc titels te hooreu krijgen, want
in denzelfden tijd kan er niet zooveel verschil geweest zijii tusschen de
vrouweukloosters onderliug. En wjj mögen 't er wel voor houden, dat
voor een groot deel boekeu als de bovengeuoemde, Heiligenlevens. <!le-

tijdeboeken, enz. bedoeld ziju, waar ons, zooals aan het eind vaa den
inventaris van Adamanshuis te Zutphen, wordt medegedeeld, dat er,
behalve de gedrukte zware folianten, nog �110 stucken, soo grooten
als cleyneren" waren, �waervan die tyttel nyet wael te vynden11 was.4)

') In de Verslagen der Koninklijke Akad. Amst. 1S37 en (verbeterd) in 't Kerk-
historisch Archicf IV, 1S66, blz. 200 vlgd. 2) .Men vindt deze boekjes achtereenvol-
gens besproken in de zevende afdeeling van Prof. Moll's verhandeling.

3) Zie Gaul. Maastricht, I, blz. XIV Wie dezen catalogus vergelijkt met de boeken zelve,
die op de Koninklijke Bibliotbeck bewaard worden, komt tot "t rei-nltaat, dat \ an vele de
inhoud sleehts zcev onvoldoende is aangegcven. Er Staat meefetal veel meev in tlan men, op
den catalogus afgaande, zou verwachten En waar deze catalocus eenc groote mate
van gelijkenis heeft met dien van 't St Barbaraklooster, mögen wij daaruit wel
besluit trekken, dat wij ook de boekerij van 't laatstgenoemde convent waarschijnlijk
nog niet voor de helft kennen.

4) Enkele dier Hss. bleven bewaard. Een leven van Jesus in 't Nederlandsch, uit
Adamanshuis afkomstig, berust in de Univers. Bibl. te Amsterdam, collectie Moll
No. 12. Een band met Heiligenlevens bevindt zieh als No. 272 ondcr de Hss. van
de Maatseliappij der Nederl. Lettevkunde te Leiden.

13*
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Vraagt mcn nu: waar vond men in de Middeleeuwen de meeste

Latynsche, waar de meeste Nederlandsche geschriften, dan is, voor
een deel althans, het antwoord reeds uit het voorgaande afte leiden.
In de mannenkloosters - - Egrnond, Windesheim, bij de Regulieren
te Utrecht en de Kavthuizers aldaar was, naar het schijnt, een boek
in 't Nederlandsch een hooge zeldzaamheid. r) Doch wy worden hier
misschien door den schyn bedrogen: Ouze berichten over de Egmond-
sche boekerij loopen tot den aanvang der vijftiende eeuw, en juist

na dien tijd zullen er dikwyls Nederlandsche boeken in de liberie

gekouien zijn. Joannes Busch erkent zelf, dat zyu overzicht van de

Windesheimsche bibliotheek onvolledig was, en uit zijne mededeeling

dat er een afzonderlijke librahus was voov de Hollandsche boeken,

volgt, dat deze er geweest zijn. Bij de Regulieren te Utrecht z\jn
misschien de Dietsche boeken weggeraakt vüör hunne bibliotheek
door 't stadsbestuur werd overgenomen.... Want dat men in de
Windesheimsche kloosters wel Nederlandsche boeken had, bewyst

b.v. 't geen wij weten betreifende de boekerij van 't klooster Frens-
wegen, die in den aanvang der negentiende eeuw nog bestoud, en>
na langen tijd vevwaarloosd te zijn, in 1874 ten geschenke gegeven

werd aan de Universiteitsboekery te Straatsburg. Volgens een cata-

talogus, omstreeks 1850 opgemaakt door Dr. Ludwig Tross, waren
er toen nog 72 handschriften, meerendeels folianten eu kwartijnen
aanwezig. Daaronder waren er niet minder dan 17 in't Nederlandsch.
Toch is waarschijnlijk slechts in weinig Regulieren kloosters de
verhouding tusschen 't aantal Latijnsche en Nederlandsche boeken
zoo gunstig geweest als hier. In de meeste vrouwenkloosters zal
wel 't Nederlandsch de overhand gehad hebben, zooals by de nonneu
van St. Barbara te Delft en van St. Agnes teMaeseyck. Inenkele
vrouwenkloosters, zooals in 't St. Margarethaklooster te Gouda, schijut
men gemeend te hebben. dat 't beter was de maunenkloosters te
volgen. Doch het voorkomen van een aantal Latijnsche geschriften
in een nonnen-convent bewijst lang niet alty'd, dat de juflers wer-
kelijk die taal mächtig waren. Zy werden dikwerf aangeschaft
voor den prior of rector van het huis en den kapelaan. In de

') In No. 357 van de Bibl. te Utrecht, dat eens aan de Kegulieren bchoorde
körnt pen bladzijde Netlerlandsch voor. Dat ook <Ae Karthuizers wel ecns vevtaaUlen
blijkt uit No. 1023.



197

kerkbibliotheken was 't Nederlandsch naar 't schijnt byzouder siecht

vertegenwoordigd. Zij werden niet Besticht met de bedoeling de
geheele burgerij gelegenheid te geven zieh te ontwikkelen, maar
stünden slechts open voor kerkelijke personen en enkele andere

uitverkorenen, wien men wel een sleutel wilde toevertrouwen. De
Librye te Zutphen b. v. bezat slechts een Nederlandsch handschrift

- Jacobus de Cessolis' werk over het Schaakspel; en eerst toen

het Katholicisme binnen Zutphen hoe langer hoe meer terrein verloor
schafte ruen af en toe eenige boekjes in de volkstaal aan, waarin

het oude geloof verdedigd werd.

Aan het eind gekomen van onze beschouwingen over onze middel-
eeuwsche kerk- en kloosterboekerijen in bet algemeen, zouden wij

er nog eenige bladzyden aau kunnen toevoegen om te verhalen op

welke wyze vele dier nuttige inrichüngen geb.ee! of grooteudeels
zijn te gronde gegaan; hoe in de eerste jaren van onzen opstand
tegen Spanje, 't gepeupel op tal van plaatsen de kloosters binnen-

droüg, en ook de boekerijen heeft geplunderd en vermeid; hoe,
eiders weer het krijgsvolk de boeken uit de kloosters op de markt

bijeenbracht en den geheelen voorraad aan de vlammen prijs gaf -
als in 1586 b. v. geschiedde met de bibliotheek van het Fraterhuis

te Doesburg; hoe, op weer andere plaatsen, uadat de stad voor goed

de zijde der Hervormden gekozen had, de magistraat de �Paapsche

boeken" liet bijeenbrengen, en handschriften en drukwerkeu by 't
pond verkocht aan den hoogsten bieder -- zooals in 1591 geschiedde
met de boeken van 't Fraterhuis en andere kloosters te Nijniegen.
waar de boekverköoper Arent Cornelisz ze kreeg tegen zes stuivers
per pond, en omstreeks 1611 nog gebeurd is met 't grootste deel der
,,olde boecken" van 't Fraterhnis te Deventer. Maar waartoezoo'n

treurig relaas, dat ons zou doen denken aan die zonderlinge soort van
kronieken, waarin niets dan strenge winters of wel watervloeden en
overstroomingen geboekt staan, rampen, rauipen en nogmaals rampen.

Sluiten wij dus liever met een woord van hulde en dank aan die noeste
schrijvers onder ons voorgeslacht, wier werkzaamheid eu ijver zoo
groot was, dat geen eeuwen van vernielzucht eu onverschilligheid
in staat zijn geweest hun arbeid geheel te vernietigen.



v.

De Librye te Zutphen

De Librye te Zutphen heeft in de laatste jaren meermalen de
aandacht getrokken van geleerden en kunstenaars. Wie het oude
gebouwtje binnentreedt waant zieh voor een oogenblik in de middel-
eeuwen verplaatst. De verwulfde, op pilaren rüstende zoldering, de
hooge ramen, de roodsteenen vloer, de pulmten of lectnynen, donker
van ouderdom, de machtige folianten zelve, methunkoperenofijzeren
beslag, bevestigd met verroeste yzeren ketens, dat alles werkt er toe
mede, orn dieu indruk op te wekken en te versterken. Nauwelijks
zou het u verwunderen als ge plotseling de deur hoordet opengaan
en eeuige mannen in bruine pyen gehuld, zaagt binnentreden, om
onhoorbaar een plaatsje te zoeken op de oude banken; als ge een
oogenblik later, wanneer zij in hunne lectuur verdiept waren, niets
meer van hen bemerktet dan hier en daar een eerwaardig aangezicht,

of een geschoren kruin, neergebogen over den langen lessenaar.
't Behoeft ons alzoo niet te verbazen, dat iemand die de middel-

eeuwen door en door kende, dat Prof. Moll, de geleerde scbrijver van

de �Geschiedenis der Christelijke kerk in Nederland vöör de Hervor-
ming", in de Librye de oude boekerij zag der Zutphensche kanunnikeü.
en die meening, zonder nader onderzoek, voorstelde als een feit.

Daar waren er echter, die minder Studie hadden gemaakt van de
middeleeuwen in het algemeen, doch die zieh meer in het byzoader
hadden toegelegd op de geschiedenis der bouwkunst: endezemeenden
in de bouworde der Librye sporeu te ontdekken van den invloed
der renaissance.

En toen er zoo kwestie ontstond tusschen meeningen en meeningen,

werden fluks de archieven geraadpleegd, en jawel, daar stond het,
zwart op wit, dat men met den bouw der Librye begonnen was in
1561 en dat deze in 1564 was voltooid.

Afgedaan was de zaak: de bouwkundigen hadden gelijk. Toch
ontging het ook hun niet, dat de inrichting dezer boekerij, dat bovenal
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de oude lectrijnen, de historische gegevens scheuen te logenstraffen.
En fluks werd alweer de veronderstelling uitgesproken, dat die, en

wat er meer antieks in het oude gebouwtje te vinden is. .. waar-
schijnbjk afkomstig waren van eiders en dus van onder dagteekenin-.

Edoch, daar kwam een Engelsch geleerde, zekere Heer J. W. Clark,
M. A., F. S. A., Registrary of the University, and formerly fellow
of Trinity College, Cambridge, die van oude bibliotheken zijne bijzon-
dere studie maakte en verre reizen deed op het Vasteland om er wat

meer van gewaar te worden. En na veel onderzoeks kwam de man
tot het resultaat, dat men in Engeland en Frankrijk geen enkele

boekerij meer kan aanwijzeu, die zoo'n door en door middeleeuwsch
karakter draagt als de Librye te Zutphen. En hij verzekert dat men,

om eene inrichting als deze terug te viiiden, zieh moet wenden tot

de miniaturen in middeleeuwsche handschrifteu, omdat er in geheel

West-Europa waarschijnlijk geen tweede voorbeeld meer van bestaat. ')
Zou het, zoo vragen wij, niet eens tijd worden om de schijnbare

tegenspraak die er heerscht tusschen de feiten en de documenten

op te helderen ? Moeten niet de archieven eens wat nauwkeuriger
onderzocht worden om te zien, of daar nog niet iets meer te vinden

valt dan de simpele jaartallen, hierboven vermeld? Is het niet noodig
die boeken eens te beküken, die daar sedert eeuwen aan den ketting
liggen, om te zieu of zij niets verteilen van zieh zelve ? Is, wat daar
ligt, van zoo weinig belang, dat men het gerustelijk aan stof, worin
en vochtigheid kan overlaten ? \Vordt het geen tijd, om eens de
geschiedenis te schrijven van eene bibliotheek, die waarschijnlijk de
oudste is, welke in ons land nog bestaat ?

�De geschiedenis der bibliotheken van Nederland, ofschoon een
hoofdbestanddeel der algemeene geschiedenis onzer beschaving, wacht
nog altijd op hären bewerker", zegt Prof. Moll in zijn bovenaangehaald
werk. "\Vij hopen er, door de geschiedenis te scllrijven der Librye,
eene belangrijke bijdrage toe te leveren.

Het is buiten kijf dat de St. Walburgskerk te Zutphen behoort
tot de oudste collegiale kerkeu in ons vaderland. Misschien reeds in

de elfde, stellig echter in de eerste helft der twaalfde eeuw, bezat

J) J. W. Clark, Libvairies in the medieval and renaissance periods. Cambridge 1894.



200

z\j reeds een Kapittel von Kanunniken, d. w. z. een genootschap
van priesters, die verplicht waren zekere dagelijksche plechtigheden
van godsdienstigen aard te verviillen. Het ligt voor de hand dat,
waar zoo iets bestond. waar eeu aantal eenigszins geleerde mannen
dagelijks met elkander verkeerden, langzanierhand en als van zelve
eene boekerij moest tot stand körnen, die in de eerste plaats natuurlijk
datgene moest bevatten, wat voor den arbeid, door die mannen te

verrichten, kon geacht worden van belang te zijn. 't Is dan ook een
onbetwistbaar feit, dat de St. Walburg eene librye bezat, lang voor-
dat de eerste steen van de nog bestaande bibliotheek gelegd werd.

In welk gedeelte der kerk die boekerij gedurende de middeleeuwen

berustte, ligt in het duister. Trouwens, van veel grooter belang
is deze tweede vraag. wat zij alzoo bevatte? En daarop kunnen

wy in zekeren zin antwoord geven, al is dat dan ook niet van zoo

stelligen aard als men wel zou wenschen. Waut een catalogus uit
dien tijd werd tot nog toe niet gevondeu. .

Toen men echter in het jaar 1501 met den bouw der tegeuwoor-

dige Librye begon, hadden kerkmeesteren wel ingezieu dat de aau-
wt-zige boekenvoorraad voor de nieuwe boekerij gelieel ontoereikend

was. Dus Schäften zij in de eerstvolgende jaren eene groote menigte
boeken aan, welke in hunne rekeningen getrouwelijk werden geno-

teerd. Wat is echter het geval ? Yoor zoover men uit de vrij nauw-
keurig opgeteekende titels kan nagaan, kochten de kerkmeesters
voortdurend gedrukte boeken, uooit geschreveue. EU toch kon Heer
Henrick Gänsen, die in 1566-70 den eersten Catalogus van de

nieuwe bibliotheek vervaardigde, daarin melding maken van meer dau
twintig handschriften. Is het gewaagd te veronderstellen, dat deze
handschriften, altlians voor een deel, afkomstig waren uit de oude
boekerij der kerk, die, zooals wij zullen aantooneu, vöur het jaar
1500 bestond?

Ongelukkig is ons de gelegenheid benomen eenig antwoord opdie
vraag te zoeken in de handschriften zelve: want slechts eentweetal
daarvan bleef in de Librye bewaard, waarschijnlijk juist die, welke
door de onduidelijkheid van het sehrift en het ontbreken van ver-
sieiing, niemands begeerlpheid opwekten. Eensdeels echter, onidat
aangaande dergelijke kapittelboekerijen weinig bekend is, ander-
deels oradat het van belang is voor de geschiedenis dier hand-
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Schriften, welke nu waarschijnlyk nog, voor een deel althans, eiders
berusten, meenen wy een goed werk te doen door hier uit heer
Cansen's geschreven catalogus de titels over te nemen, waarbij wy
dan datgene zullen trachten aan te vullen, wat hy in 't duister liet.

1. Commentarinm in quatuor Evangelistas, culamo in juri/a-

meno exaratum. (Cat. No. 7.) Waarschijnlijk is Inermede een

commentaar van Nicolaus de Lyra of Hugo den Cardinaal bedoeld.

2. Erphrasis sive Posülla Nicolai de Lyra in Ulrum Psalmorum
Dav/r/i«, ralamo conscripta. (Cat. No. 11.) Dit werk wen! in
de tweede helft der vijftiende eeuw herhaaldelijk gedrukt.

(Zie Hain No 10376 en volg.)

3. Summa J/. Goff. fle Trano, calamo exaraia. (Cat. No.. 145.)
Hier wordt ongetwijfeld mede bedoeld Ganfredus ofGoffredus de
Trano, Summa super titulos Decretalium. (Hain 15598 en volg.)

4. Summa Pi/sani, etiam calamo cxarata (Cat No. 146). Summa
de casibus conscientiae van Bartholomaeus Pisanus de Sancto

Concordio, Ordin. Praedicat. vöör 1500 meermaleu gedrukt.

(Hain 2524 en volg.)-

5. Summa confessornm compilata a fratrc Jolianne Lect«i-<.
calamo exarata. (Cat. No. 147.) Deze Summa van Johannes

Friburgensis, gezegd Lector, werd vöür 1500 twee malen in
het Latijn en vele malen in het Duitsch gednikt. (Hain 7365

en volg.)

6. Liier Se.rtitx Deeretiilium Domini Bonifacii Papae oct«r/,
<-><lamo conscriptns (Cat. No. 153). Commentaar overbodig.

7. Een geschreven duytz loeck genoempt dat SchaecJi-sjiuU, seer
genuechUck tJw lesen, gemaeckt doer enen wysen Meister des
liowrdiglien und u-reden tirannichschen ConincksElmeradax
genoempt Philonietor. Item Boetius, de consolatione Pliilo-

sopliiae in quatuor liliris Tentonicix lnj dijt vorste boeck
ingebunden (Cat. No. 189, 190;. Het eerste werk, eene
vertaling van Jacobus de Cessolis, Ordin. Praedicatorum, de
ludo Schaccorum, werd in 1479 in onze taal uitgegeven door
Gheraert Leeu te Gouda; eene tweede uitgave verscheen in
1483 te Delft. Op de Koninklijke Boekerij te 's Gravenha^e

vindt men het in handschrift van het jaar 1404. Hoe alge-
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raeen bekend en geliefd het boek van Boethius gedurende de mid-
di'leeuwen geweest is behoeft hier niet te worden aangetoond.
Vocäbularius calutno eocan.itu* (Cat. No. 201). Mogelijk wordt
hiermede een haadscluift van den �Vocabularius ex quo">
(Latino Theutonicus) bedocld, welke o.a. in 1479 te Zwolle
gedrukt werd.

9. L/bri hebraycarum (/nai^ttoimm Hieronymi Presbyteri istiiis
Idin recipitulati r/uo invenientur in libro hoc per nnmeros
in.,-tu ,'ON iittitiilatos, cnlamo in peryanwno exarati (Cat. No.
203). Dat hiermede het eerste gedeelte van Hieronymus'
Bijbelcommentaar bedoeld wordt, behoeft nauwelijks betoogd.
(Hain 8581.)

10. Barfliolomei An'jli<-i über de proprietatibus rrrum, calamo
> ''/(i-itt/t*. (Cat. No. 206) Bartholomeus de GlanvilJa, Ordin.
Minor. Zie Hain 2498 en volg. Dit door de vele af kortingen
bijna onleesbare handschrift bleef tot op heden in de Librye
bewaard.

11. Libcr ijni ilc exempUs et simi/ituilinibtts rerum >.ntitu1«1ur
i-fi/iniio rrarntus An. l~>-~>!>. (Cat. No. 207). De auteur van
dit werk, aan Cansen naar bet schijnt onbekend gebleven. is

Johannes de Sancto Geminiano, ook wel �Helwicus Theutonicus"
genoemd. (Hain 7542 en volg.) Als men weet dat het bedoelde

boek vöör het jaar 1500 minstens reeds zesmaal gedrukt was'

klinkt het jaartal 1559 voor een handschrift wel eenigszins
bevreemdend. Misschien heeft Cansen zieh hier vergist.

12. C'f»ixtifiiti<>nex AniTimui' Mcdici (Cat. No. 208). Deze titel,

door Cansen zonder eenige nadere opheldering tusschen die
van andere handschriften geplaatst, doet ons vermoeden, dat
wij ook hier met een handschrift, en wel met Avicenna's
Canon te doen hebben. Ware het een gedrukt werk geweest
dan had Cansen er allicht plaats en jaartal bijgevoegd, zooals
immer zijue gewoonte is; of hij had er bijgevoegd �übi sit
irapressus latet", of iets dergelijks. (Vgl. Hain 2197 volg.)

l:>. In mnli<-/)ii« lil>cr iJi^fanun. universalis et particularis, cala-
mo exaratus in peryamcno (Cat. No. 209). Misschien wordt
daarmede bedoeld Isaacus (Israeli) De diaetis. (In Hs. te

Utrecht, Catal. No. 723).
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14. Expositiones Evanyeliorum in part<' ////'">»"//, etiam calam
scriptus in pergameno (Cat. No. 210).

15. Libri III vifis patrum in peryameno scripti. (Cat. No. 217).
Hiermede heeft Gänsen de Vitae Sanctorura Patrum Heremi-

tarum van Hieronymus willen aanduiden. (Hain 8586 in v<»lg.)
16. Chronicon Alber iä Monaclu Triumfontiunt, in pergameno

calanio r.i-artita per Luerliardum s<-]<nl<n-em de Oldensele.
Anno domini 13.15. (Cat. No. 229). De kroniek van Alberik,
den Cistercienser monnik van Troisfontaines in Champagne, i.s

genoegzfam bekend. Zij loopt van de schepping tot op het
jaar 1241. lets naders omtrent den afschrijver, mogelijk wel
een leerling van de Zutphensche kapittelscbool. is ons tot op
hedeu niet bekend geworden.

17. Historia Ecclesiastica in pcrt/mm no scriptu, incerto scripiore
(Cat. No. 230). "\Vaarschijnlijk wordt hiermede Ruffiaus' V»T-
taling van Eusebius' kerkgeschiedeuis bedoeld. (Hain 0708
en volg.)

18. Liber Sermonum, calamo in papyro exaratita, incerto autore.
(Cat. No. 232). Dit Landschrift, met de drie volgende in

een band yebonden. is nog aanwezig, maar bijna onleesbaar
door het siechte schrift en de tallooze afkortingen. T\vee

zeer verschillende Landen h ebben er aan gewerkt. Ter her-

kenuing kan dienen, dat bijna alle hoofdstukken aanvangen

met de woorden: �In illo tempore dixit dominus Jesus"...

18a. Articuli 65 Magistri Jordani de Passione Domini, scri[iti
per Johannem de Dorsten. (Cat. No. 233). Hiermede wordt

het boek van Jordanus de Quedlinburg s. de Saxonia, ordin.
Eremit, S. August, bedoeld, dat den titel draagt: �Articuli
passionis cum theorematibus et documentis," etc. dat in druk

gewoonlijk volgt op zijn �Textus passionis Christi secundum
quatuor Euangelistas" (Hain 9443). Waaruit Gänsen afleidt,
dat het door Johannes van Dorsten geschreven is, bleef ons
onbekend. Immers het volgende handschrift in denzelfden band:

18&. Doctrinae collectae ex rita philosopliorum per eundem, etiam
scripta, (Cat. No. 234) is naar onze meening van eene andere
hand. Het begint: �de moribus et vita philosophorum veterum."
Aan het einde leest men: �Et sie est finis istius libelli deo
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gratias. Liber iste est n'nitus et completus sub anno domini
1461 in vigilia nativitatis Christi." En vervolgens:

�Si possessoris nomen cognoscere velis
De Dorsten natus, Johannes est ipse vocatus "

Deze laatste mededeeling nu is van dezelfde haud, die dit
geheele boek schreef, waaruit rnen mag afleiden dat Johannes
van Dorsten zelf de afschryver was. In een Charter van 1471.
bewaard op het stedolyk archief te Zutphen, noemt hij zieh
Johan van Dorsten, vicaris van St. Peter en Paulus in de St.

Walburgskerk te Zutphen. Hij stierf in November van het jaar
1475 '). De auteur van dit werk is waarschijnlijk Walterusde
Burley, Magister Oxoniensis. (Een dergelijk Hs. bezit de Stede-
lijke Bibliotheek te Haarlem. Codices mauuscr. No. 20j.

direrxi* Sanctis etiam scripti et una compacti cum
Deze titel beeft Gänsen naar het schijnt op eigen

gezag aan het boek gegeven, en niet ten onrechte. Hij schijnt

echter niet bemerkt te hebben, dat het eigenlijk twee verschil-
lende handschriften zijn, die beide denzelfden titel kunnen

dragen. Het laatste eindigt met de woorden: �de Sancto Lau-
rencio in alio volumine."

19. Libri d'Ti-in <".><-i-ptinnum col/ectanim de diversis opusculis

il/ri Bmianli egregii nbbatis < lareuattensis. Adiecta sitnt etuim
Capitnla de c./-(v//r///^/ <-t dignitate beatae Mariac

etc. Omnia incerto autore et in pergameno scripta.
Cat. No. 246).

20. Liber <ßii cucatnr Profectus ri'liijionis, in pergameno calamo
exaratus, incerto autore (Cat. No. 247). Waarschijnlijk wordt
hier de aan Bonaventura toegeschreven Profectus religiosorum
bedoeld, die omstreeks 1486 te Deventer gedrukt, ennoginde
zeventiende eeuw door Pater Cornelis Thielmans, opnieuw in

't Nederlandsch vertaald, te 's Hertogenbosch uitgegeven werd.
Een handschrift van het jaar 1401 berust in de Koninklijke
Boekerij te 's Gravenhage.

2l. Liber calamo exaratu* in peryämeno continens aliquot libros
SnliniKiiiis et Prophetamm imo et Apocalii^hn. (Cat. No. 248).

L'-J. L/bi'i- in magna form«, etiam in pergameno scriptus, conti-

') Du bleek mij nit het bewaanl gebleven Necvologium van 't Adamanshuis te Zutphen.
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nens quoque aliquot Übro* Salomonis et Proplietarum imo et
ti/iquot lectiones matutinalium de Itistoriis Sanctorum Sanc-
tarumc/ue cum suix homilijti quae in rlioro cantari solent.
(Cat. No. 249).

Neemt men aan dat het meerendeel der opgesomde handschriften
omstreeks 1480 aanwezig zal geweest zijn, dan mag men daaruit
nog niet besluiten, dat de kapittelbibliotheek rijk voorzien was. Veel
meer dan bepaald onontbeerljjk was, kon men er naar het schijnt
niet vinden, Twee of drie geneeskundige werken, een boek over het
schaakspel en Boethius, de Consolatione Pkilosophiae, ziedaar alles
wat men des noods als overbodig konbeschonwen. Dat er misschien
geen enkel klassiek schryver in handschrift te vinden was, laat zieh
nog wel begrijpen Maar dat er naar het schijnt niet een.s <vn
compleete lUjbel gevonden werd, dat, om zoo te zeggen ook alle
kerkvaders �schitteren door afwezigheid'' verwekt bevreemding.
Doch men bedenke dat Heer Cansen's Catalogus uit 1566-70 dag-

teekent, en stellig niet alles vermeldt, wat de kerk eeninaal aan

bandschriften bezeten heeft. De missalen, antiphonarie'n en lectionariön,
de Ordinarius en wat dies meer zij, dat alles bleef natuurlijk berusten
ter plaatse waar het gebruikt werd, d. w. z. in de kerk zelve. En
toen eenmaal de Duit.sche drukpers in beweging kwam en volleili'-re

uitgaven leverde van den Bybel en alle mogeh'jke oudvadevs, zal men
't misschien niet de moeite waard geacht hebben de oude hand-
schriften van enkele hunner werken nog langer te bewaren. Men
heeft ze versneden, om 't perkament als omslagen voor rekeningen

en schutbladen voor gedrukte boeken tegebruiken: eenfeit, waarvoor
men zoowel op het kerkelijk als op het stedelijk archief te Zutphen
de bewijzen kan vinden. De Duitsche drukpers! AI is door haar
toedoen eene groote opruiming gekomen in den voorraad oude haud-
schriften, het aantal boeken is er niet kleiner op geworden, en 't
lijdt geen twijfel of na 1480 is de bibliotheek van het Zutphensche
kapittel voortdurend met gedrukte werken verrijkt. In dea Catalogus
van Henrick Gänsen worden meer dan zestig incunabtlen - - \vij
bedoelen daarmede werken gedrukt vöör het jaar 1501 " - vermeld
waarvan er op dit oogenblik nog ruim dertig aanwezig zn" n. Meestal
zijn het mächtige folianten of tijvige kwartjjnen, dikwijls uit drie.
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vier of meer deelen bestaande. Welnu, deze zyn niet gekocht voor
die Librye. waarvan in 1561 de eerste steen gelegd werd, doch waren
toen reeds in de kapittelboekerij aanwezig. ') En waar men toen,
evenals in onzen lijd, wel de meeste boeken zal gekocht hebben kort
nadat zij van de pers kwamen, ligt het voor de band aan te nemen,
dat de meeste voor het jaar 1501 zijn aangeschaft.

De meeste, niet alle. Want van sommige weten wij, dat zjj eerst
een twintigtal jaren ua de uitgave door erflating het eigendom der
kapittelboekerij geworden zijn. Omstreeks het jaar 1500 tochschynt
te Zutphen een man van beteekenis overleden te zijn, die een groot
deel, misschien wel zijn geheelen boekenschat aan de kapittelboekerij
vermaakt heeft. Het was burgemeester Henricus Kreynck, die van
1453 af tot 1495 toe bijna voortdurend lid geweest is van de
Zutphensche vroedschap. Op het perkamenten schutblad van een

zwaren foliant, inhoudende Justinianus Codex (de tortis),*gedrukt
door Petrus Schoiffer de Gernsheym te Mainz inbet jaar 1475, leest
men het volgende opschrif t, misschien wel door Krenck zelven gesteld:

.. 7.vf/ l'tbri subsequentes et subscripti Dominis de Capitulo et
Yh-ni-iis ecclesiac Sandae Walburgae Zutphaniensis aveneräbili et

t-i>ect«bi1i ciro bnrghhnagistro nz. Henrico Krcynck in remedium
animanim mt.s et suonim amicorum legati et donati .sitwf hcc

cowUtione et lege quoddebeant locuri <"[ m-iJ/iniri decenter in liberaria
supradictae 'ci-lr*n(e. Ita quod non debeat al/t/iti* dari.tralii 
auf nl/qito modo coi/tmcturi extra libri-ariuin supradictam.

Daarop volgen dan in körte aanduidingen de titels van acht
mächtige folianten, omvattend het geheele Romeinsche recht, alsmede
de werken van eeuige commentatoren. Vijf of zes van die boeken
zijn waarschynlijk nog op heden aanwezig,3) sommige met fraaie
initialen verlacht, alle nog in den oorspronkelijken band-

Eene tweede collectie boeken door Arnold van Herwarden, doctor

in de rechten en kanunnik by de St. AValburgskerk aan de

') Dit bleck reij bij het. excerpeeren ilcr rekeningen.
2; Daixr Kveinck ivaarschijnlijk in 149H overleden äs, heeft men hier het bewijs.dat

het Kapittel voor dien tijd eene boekerij bezat.
a) De nummcrs 162, 1C4, 170, 172, 175, 178 van den Catalogus. Met algeheele

zckevhcid kan ik hier niet spveken, omdat alleen in het aan^ehaalde werk vermeid
Staat, dat het van Kreinck afkomstig is. De opgegeven titels zijn niet vanjaartallen
vergezeld, cn de Librye bezit van enkele hvee of zelfs drie verschillende uitgaven.
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Librye nagelaten is van gehj'ksoortigen aard, doch schijnt wereldlijk
en kerkelyk recht beide omvat te hebbeu. In de boeken van hem
afkomstig, voor zooverre ze nog niet door onhandigo boekbinders
�gerestaureerd" zijn, vindt meu op het eerste schutblad de woorden:
vEx legacione mnerabilis et egrcgii domini mag ixt r i Arnold! </e
Henvarden, legum doctoris, canonici Zutphaniensis, pro ecc/e*ia
collegiata Zutphan, ad librariam." Een vijftal folianten alsmede
een kwartijn, waarvan de meeste omstreeks 1475 gedrukt zijn, dragen

nog dat inschrift, tenvijl het uit verschillende andere, die waar-
schijnlijk ook tot van Herwardeus bibliotheek behoorden, door toedoen
van den binder zal verdwenen zjjn.')

Wat Magister Arnoldus zelvea betreft, deze was misschien een

zoon van Arnoldus van Herwerden, schepen van Hattem, die in

1478 overleed. '") Uit stukken van dien tijd is ons bekend gewor-

den, dat deze Zutphensche kanunnik in 1489 optrad als scheidsrecllter
in een geschil tusschen het Zutphensche Capittel en het Predik-

heeren convent ter zelfder plaatse; en dat hrj in 1495 nogmaals

eeue dergelijke functie vervulde in een geschil wegens de �incorpo-
ratie van de vicarie te Brummen" bij de Zutphensche proostdij.
In het laatstgenoemde stuk wordt hij genoemd �de hoichgelerde ind

Birbere Meister Amt van Herwijn, Doctor.''3) Hy overleed op den
Gen September van het jaar 1521 3), en werd in de St. Walburgs-
kerk begraven, waar nog zijn grafsteen, ofschoon in zeer afgesleten
toestand, te vinden is.

Was dus tusschen 1450 en 1500 de kapittelboekerij duchtig
aangegroeid, 't kwam haar al bijzouder te stade, dat gedureude
dienzelfden tijd de St. Walburgskerk naar het scliijnt te klein is

') Het opschrift is nog te vinden in de nummers 150, 165, 168, 173, 174, 176 (?)
van den catalogus. Doch vermoedelijk heeft Magister Arnold ook wel een Digestum
vetus, en Bonifacius VIII, Scxtus Decretalium bezeten. In No. 153 eene uitgave van
het laatstgenoemde werk, Staat met oude hand geschreven Arnoldus Zutphaniensis
me titulo possidet justo," maar ik durf niet beslissen of dit van Herwardens hand-
schrift is.

J) Zie het Kalendavium-Cavlularium van de Kerk tc Hattem, uitgeg. door F. A. Hoefer
in zijne �Aanteekeningen* betreffende die kerk (Arnhcm, 1900), Bijlagen, blz. 3.

3) De bedoelde documentcn zijn te vinden op 't Stedelijk archief.
4) Deze datum wordt medegedeeld in bovengenoemdKalendariiimopblz.il. Op den

grafsteen schijnt echter 't jaartal 1520 te staan.
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geworden voor de steeds in aantal toenemende gemeente. Om daarin
te voorzien, zal men omstreeks 1485 besloten hebben dwarspanden
aan de kerk te bouwen van buitengewone lengte. ') Nadat het Noor-
der dwarspand in 1492 voltooid was begon men met den bouwvan
het Zuider, waarachter terzelfder trjd een nieuw �Kapittelhuis"
werd opgericht. Met het oog op de bibhotheek trok men liet
zoo hoog op, dat er twee verwulfde kamers van gemaakt konden
worden, boven elkander gelegen. De bovenste daarvan was - - en
is nog op heden - - slechts van de kerk uit längs een nauwe steenen
wenteltrap te bereiken. Daarheen verplaatste men omstreeks het jaar
1500 de boekerij, die er bloef tot in 1564 de tegenwoordige
Librye in gebruik genomen werd. Sedert diende z\j den kerkmeesteren
als bewaarplaats voor de archieven, die er ook op heden nog berusten.
oSTatuurlijk wordt dit vertrek in de kerkerekeningen tusschen 1500
en 1563 altijd kortweg �de Liberie" geheeten, terwyl het na 1564
voortdurend als �de olde Liberie" wordt aangeduid.

Deze oude Librye dan is een verwulfde kamer, 6 M. lang en bijna
5 breed, die haar licht ontvangt door een tweetal vensters, waarvaa
de boveuhelft van kleine, in lood gevatte ruitjes, de onderhelft van

luiken is voorzien. Achter die luiken zijn ijzeren tralies aangebracht;

bovendien kunnen de vensters in hun geheel nog met zware, naar

binnen openslaande luiken van plaatijzer worden afgesloten. De vloer
bestaat nog op heden uit Vierkante verglaasde tegels van verschillende
kleur. Overigens is van de vroegere inrichüng slechts weinig bewaard
gebleven. In 1567 stouden er naar 't schijnt een zestal �spinden"
of kästen,2) raaar deze zijn verdwenen, en door een drietal gewone,
geverfde kästen vervangen. In een der muren was vroeger een käst
van bijzonder niodel ingemetseld: doch ook deze is afgebroken; en
een beschilderd paneel, daarbij voor den dag gekomen, werd in 1892
aan het Rijksmuseum in bruikleen gegeven. Nu is alleen nog denis
over, waarin de käst eenmaal gestaan heeft.

Hoe wij ons de inrichting dezer oude Librye inoeten voorstellen?
Pulmten of lectrijnen stonden er waarschijnlyk niet: waarom anders
al die spinden ? Wie een boek wilde raadplegen kon het uit de käst
nernen en op de tafel leggen. Nog op heden staat er een lange eikeii-

J) Zie mijn art. over �De Sint \Valburgskcrk te Zutphen" in Oucl-Holland, XIXc
Jaavg, (1901). le »ti. 2) Rek. 1567 H. B. blz. III verso.
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houten tafel van byzonder raodel, die wel even oud schü'nt als het
gebouwtje zelf.]) Zij is eenige centimeters hooger dan onze tegen-
woordige tafels, en draagt op eenige decimeters afstand van het blad,
tusschen de voetstukken, eeoe lange plank, die evenwijdig loopt met

het blad. Daarop kou men tijdclijk 't een of ander wegbergen.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat deze Librye toegankelijk wag

voor de Heeren van het Kapittel en wie verder in voortdureude

betrekking stonden tot de kerk. In hoeverre ook anderen er toegang

hadden bhjkt niet; doch uit het feit, dat burgemeester Kreinck zijne
boeken aan haar vermaakte, zouden wij willen afleiden dat zy ook

voor de leden der magistraat openstond.
In de jaren toen de boekerij daar boven de kapittelkamer berustte

schijnt er niet byzonder veel gedaan te zijn oni haar uit te breiden
en op de hoogte te houden van den tijd. In de - - weliswaar zeer

onvolledige rekeningen van kerkmeesteren over dien tijd vindt
men nergens een post voor aangekochte boeken! De rekeningen

van het kapittel zijn groolendeels verloren geraakt; maar wij

hebben geen reden om te veronderstellen dat het groote somnien

voor de librye heeft besteed. Ook legaten in den vorm van

boeken schijnen er maar weinig ingekomen te zyn.2) 1s dit misschien
voor een deel daaruit te verklaren, dat de bibliotheek door hare

verplaatsing ietwat uit het gezicht geraakt was? Voor een ander

deel zou men 't misschien ook op rekening kunnen stellen van de

woelige tijdsomstandigheden onder de laatste Geldersche hertogen.
't Kan ook zijn dat de kerkmeesters van de eerste helft der zes-

tiende eeuw gemeend hebben dat de zorg voor de boekerij, hoewel

') Schijnt.... 't Ivan zijn, dat ze 't niet is. In de Rek. van 1567, blz. 112teekent
H. B, op, dat hij betaakl heeft twec werkliedeu, die op »de olde Liberie" een
deur en eene ,,taffel« maakten, maar 't komt mij voor dat hij hier "herstelden,
repateerden" bedoelt.

2) In 1502 overleed Peter van Suchtelen (Kerkeboek No. 4, blz. 1GO), vroeger
kuimnnik, toen deken van het Zutphensch Kapittel. (Zie de lijst der dekens in �Oud-
heden en gestiebten van het bisdom Deventer,* blz. 411). Uit zijne nalatenschap werd
de Librye venijkt met een bijbeluitgave, tusschen 1-198 en 1502 in zes deelen bij
Frohen te Bazel versehenen, welke behalve de gewonu gloisen, ook de postilleri van
Nicoiaus de Lyra omvat. Alle deelen dragen op het schutblud litt opschrift �pertinet
d(omind) Petra de Suchteleti, Canunicu." (Catalogus Ko. 9.) (.»uk in No. 7? stond
vroeger �ex Bibliotheca Petri de öuchtelen, Decani Zutphan.«; en in No. 228 Staat
nog »ex Bibl. Petri de Suchtelen canonico et deinde Gerhard! a Suchtelen J. Cto.

14
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ze in zekeren zin behoorde bij het kerkgebouw, niet in de eerste
plaats Jnin toekwam, vooral niet, nu er reeds veel meer te vinden
was dan het strikt noodzakelyke. En, mögen wij op hun taal en
schrift afgaan, dan zouden wij gelooven dat de meesten hunnerzich
om geleerdheid en wetenschap niet byzonder veel bekommerden. Waar
is het echter, dat in hunne dagen voor het kerkgebouw zelf veel
noodig was, en dat zij ten minste een bewijs van kunstzin gegeven
liebben, door in 1527 de prachtige koperen doopvont te Mechelen
te laten gieten.

Met de kerkrneesters Herman Berner, die in 1540 en Mr. Coenraad

Slindewater, die in 1544 verkozen werd, brakeu echter andere tijdeu
aan. Beiden waren naar het schont vr\j ontwikkelde, ernstige mannen,
die vlug de pen hanteerdeu en wisten, wat nauwkeurigheid waard
is in geldzaken. Was Berner althans eenigerinate met het Latijn
bekend, Slindewater, die zieh den titel van licentiaat in hetwereld-

lijk recht verworven had, kon er uitstekeud mede overweg. Yaa den
beginne af waren zij zoo verstandig hun bezigheden te verdeelen:

vandaar konden zij van alles nauwkeurig boekhouden, wat zij gedaan
hebben tot hun einde toe.

Meester Coenraad Slindewater, ofschoon goed katholiek, schijnt
eeii man geweest te zijn, die niet alleen zijn eigen meeningen en

inzichten had aangaande kerkelijke zaken, maar die ze wist te ver-

dedigen en door te drijven ook. Wat Herman Berner betreft, hij
schijnt zijn vriend verstaau en begrepen te hebben, en hij heeft
uitgevoerd wat Slindewater op touw had gezet, toen deze helaas
te vroeg de oogen sloot oin zelf zijne plannen tot werkelijkheid te
maken.

Op het archief der St. Walburg berust onder No. 13 een boekje
in kwarto, dat tot opschrift voert: .. Consideratien van C. Slynde-
water over Kerkzaken." 't Bestaat uit een vel of wat siecht papier

waar een stuk perkament portefeuillesgewijs omheen geslagen is,
met een koperen knipje te sluiten. Aan het hoofd van de eerste
beschreven bladzijde leest nien: �In nomine, et cum adiutorio
il-nnini novtri Je«u Christi feliciter. Amen." Met die bede begint
elke jaarrekening, ja bijna elk stuk door Mr. Coenraad geschreven.
Daarop volgt de Stelling, dat het voor de kerkmeesteren noodig en
wenschelijk is eene kamer of kantoor te hebben bij de loods, waarin
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de timmerlieden, etc. hun arbeid voor de kerk verrichten. Aan de
noodige argumenten laat Slindewater het niet ontbreken.

Op bladzjjde 8 volgt de tweede Stelling, naar het groot aantal
argumeuten te oordeelen, Slindewaters stokpaardje, en ook voorons
van het meeste belang. Zy luidt n.l.

�Dat er eene �librarie" moet getimmerd worden op het kerkhof,
tusschen de Raadskapel en het knekelhuisje, aangezien die plaats
er zeer geschikt voor is '). En dat daarin mettertyd moeten bij-
eengebracht worden de beste boeken op het gebied van Bybelexegese,
kerkgeschiedenis, kerkelyk- en wereldlijk recht, geueeskunde en alle
verdere nuttige kunsten en wetenschappen."

Niet minder dan zeventien redenen en argumenten geeft Slinde-

water op om zyn gevoelen te verdedigen, en enkele dier argumenten,
doorspekt als zij zijn met bybelteksten eil uitspraken van kerkvaders
en wijsgeeren beslaan eeuige bladzijdeu in n'ju handschrift. Korte-

lijk samengevat komt Sliudewaters betoog op het volgende neer :

�Eene boekerij zooals hier bedoeld wordt is wenschelijk en nuttig
voor iedereen. De kapelaan eu wie verder den kansel bestijgen
kunnen er vindeu hetgeen noodig is tot stichting des volks; de

arts, de rechtsgeleerde hetgeen hun te stade kan körnen in hunne

praktijk. Op die wijze zullen niet alleen de inwoners der stad er

profijt van hebben, maar zelfs de vreemdelingen, die met hen ver-

keeren. Bovendien zijn er buiten de geleerden menschen te over,
die gaarne af en toe wat goeds zouden lezen. als ze zieh maar
boeken konden aanschatfen. Wanneer ze dus hier waarlijk goede
boeken kunnen vinden zullen ze lichtelijk van hunne dwalingen ge-
nezen worden en gesterkt in het wäre Christelijk geloof, zelfs indien
er wat de Heer verhoeden möge - - �eenig verloop" in kwam.
Zegt niet de Psalmist �Beatus vir qui non abiit in cousilio impio-
rum", etc.? VVelnu, om te leeren den weg des Heeren te bewan-
delen zgn goede boeken het beste middel. En wie heeft geleerd
wat goed is, zal trachten het goede te doen en door zijn voorbeeld op-
wekken ter navolging. En hoe grooter het aantal menschen dat bekeerd

wordt tot een heilig leven, des te grooter ook het loon by God.

') Herman Berner heeft de Librye laten zelten op de door Slindewater aangewezen
plaats. Zij slnit met het eene einde aan de nog bestaandc Raadskapel, maar het
knekelhuis aan de andere zijde is verdwenen.

14*
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YVaar dit alles het gevolg zal zgn van de stichüng eener goede
boekern", welk eene eer moet het dan zijn, voor 't kapittel, voor de
kerk, ja voor de geheele stad, als er werkelijk een tot stand körnt!
Ook zal het voorbeeld door ons gegeven, eiders spoedig navolging vinden.

(Jnede bocken zijn meer waard dan goud en zilver. Groote denkers
on geleerden hebben altijd de wijsheid beschouwd als het beste en
hoogste, wat men op deze wereld verklagen kan ; en zelfs een vorst
heeft eens gezegd, dat de boeken hem liever waren dan zn'ne kroon.
Want het lezen van goede boeken schenkt genot. En 't is beter in
de boekery zijne toevlucht te zoeken dan in gezelschappen, waar
lustig de beker rondgaat - - maar waar men, eershalve, beter doet
vandaau te blijveii.

Uit steden als Rome, Bologna, Parijs e. d. körnen een groot aantal
geleerde, wijze, vrome en heilige mannen voort. Dit is voor een deel

te verklaren uit het feit, dat kunsten en weteaschappen er bloeien.
En, is Zntphen ook te klein om met znlke steden te kunnen wed-

ijveren: het kan, naar de mate van zy'ne krachten, hetzelfde doel
nastreven!"

Het kon niet missen of een betoog als dit moest wel indruk raaken

op den toenmaligen lezer; en Slindewaters breedsprakigheid en citaten-

kramerij heeft dat in die dagen eerder in de hand gewerkt dan ver-

hinderd. Veel menschen hebben het zeker niet gelezen, maar die zieh

de moeite getroost hebben. werden overtuigd. Van harte gaarne

zulleu zij den schrijver hebben toegestemd, dat het beter was zulke

dingen te doen dan �die karcke ende unse L. Vrouwen Capellemet
schein mailsell äff toe setten, nye dueren an die käste van onse
L. Vrouwen beide up oir altair in die Capelle thoe maicken, meer

syraitz thoe tuegen ende dergelycken: want die selve soe gantz nutt
ende profytlick niet en sint.". - . .

Dat zijn plan zou uitgevoerd worden, Slindewater was er van
overtuigd: dat blijkt uit de opschriften der volgende bladzn'den.

�Dat gestalt in welck ofte wairnae dese Liberye bequemlick
gemaickt en de ordineyrt mach werden."

�Dat wtgeven ende Unkosten, die gedain sint von die nye Liberye
an die karcke thoe maicken."

�Dese Unkosten sint gedaen ende is up verscheyden tyden ende
an manuygerloy parcelen wtgegeven um die Buicke thoe warven dair
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mede die Liberye an die karcke ny* getimniert, becleet ende
vercyert is."

�Hü sunt, qui pro erectione et fabvica Bibliothecae iuxta Eccle-
siam cum libris in ipsa, sua dona contulerunt, singuli quantum infra
ascriptum est. Quorum rnerces reposta est apud Dominum et nomina
non deleantur de libro viventium." ')

Dat geen dezer bladzydcn werd ingevuld, 't is zeker niet de schuld
van Meester Slindewater, want hoezeer hij voor de zaak was inge-
nomen blijkt te over uit een groot aautal losse blaadjes, door zyne
liand beschreven.

Er bleef een blaadje bewaard, waarop Slindewater eene voorloopige
begrooting maakte van de onkosten; daar zyn er, waarop concepten
van brieven in het Latijn staan, gericht aan den bisschop van
Utrecht en aan Zijne Keizerlijke Majesteit, en waaruit blijkt dat
by ook by heni om hulp wilde aankloppen. Er is nog een klad
van een adres aan den Raad, waarin hij niet alleen aandringt op

bijstand van stadswege, maar ook van de leden der vroedschap
persoonlijk. Ja zelfs is er nog een groezelig stukje papier, aan de
eene zijde met een bijna onleesbave band bescbreven: een briefje
aan de kerkmeesters, waarin hulp gevraagd wordt voor een pest-

lijder. ~) Op de keerzijde krabbelde Slindewater eigenhändig een

plan voor de nieuwe boekery!

') Wij zullen ons maar niet ophouden met de vraag of Slindewater over dit laatste
beschikken kon. Dat hij zoo dacht zal wel te verklaren vallen tiit het feit, dat hij
opgroeide in den tijd toen de aflaathandel zijn hoogste punt had bereikt.

2) 't Leck mij de moeite waard het bijna geheel verbleekte en slordige schrift tc
cntcijferen : brieven als deze loch bleven er weinig bewaard. Wat tusschen haakjes
Staat is geheel onleesbaar, maar door mij op goed geluk ingevuld.

�Heer Kerckmeester barner ende Slindewater.

Hyr bi ons licht een stevich man an de pestilensie sieck und is myn knecht over
een tijt wal 5 of 6 iaer geweest ende hie kan niemant is bi hon krigen die hon syn
grack doet ende hie is hyr vremd. Hie lat min nu durch die naeburen seggen woe
ene genampt sie Sanneken (?) die bi onser vromven mechd gewcst sy und die wold
"wal bi hon ingaan, soe oir (Karekmeesteren daer) toe verloff geven wolden; si
is (gij sult) wal doen ende geven dier vrouwen verloß1 dat sie bi den man
ingaet, dat hie niet cn starve alss ein biest, hie is allene in den huse, sine vrouwe is
in die verleden weke gestorven. (Ik wil) de vrouwen daer geerne af geven wat
sie iescht "

't Is niet onmogelijk dat deze brief dateert uit het jaar 1555; toen loch werden
verschallende van �0. L. V. naaagden" - de vrouwen die voor het schoonhouden
der kerk zorgden - door eene pestaardige ziekte ten grave gesleept. (Zie Slinde-
"vvaters rekening over dat jaar, blz. 148.)
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Blrjkt 't reeds uit den brief, door Slindewater aan Keizer Karel

Bericht, dat zijne plannen vöör 1555 reeds tot rijpheid gekomen
waren: in 't genoemde jaar heeft men op 'tpunt gestaan met den
bouw der nieuwe Librye te beginnen. In de rekening van dat jaar
toch teekende Mr. Coenraad eigenhändig aan: �Des Woynsdaichs
nae Oculi vursz. hebben wy gekoft 100 tunne maiskalcks wt die
oirsaicke: want wy in haepen (hope) weren, dat, mede doir behulp
van goede luede, ein guede ende dapper Liberye soll gemaickt worden
aa die karcke, van die Raitzcapelle äff, wes an dat karneckelsbuisken.

achter heer Wilhem Aitsack ende heer Jolian Besselyncks altaren"... ';
Tevens buj'kt uit het bovenvermelde adres aan den Raad, dat de

plaats op het kerkhof, waar de nieuwe bibliotheek zou gebou\vd

worden, reeds �uitgepaald" was. En toch- aan den arbeid ge-
togen is men in het jaar 1555 niet, en in de vijf volgende jaren

evenmin. Welke de redenen waren die dwongen tot uitstel is niet

recht duidelijk. Maar het komt ons waarschijnlijk voor, dat het

Stadsbestuur om een of andere reden de zaak tegengewerkt heeft,
althans niet gezind was het ondernemen van Kerkmeesteren te

steunen. En zoo geschiedde het, dat Coenraad Slindewater ter
eeuwige rust ging, nog voor zijn lievelingsdeukbeeld ook maar tot
een begin van uitvoering gekomen was.

�Anno 1559 den 23sten dach Julij is mijn hulper Meister Coen-
raadt Slyndewater, der wertlicker rechten licentiaet, in den hereu
gestorven, welck eyn guet, vroem kresten man gewest is, den die
heer almechtich die ewyge blytschap moei verleenen en ons allen.
ende hefft seer nerstich in der kercken dienst gewest.11 ~)

Met die lofspraak ueemt Berner afscheid van zijn overleden vriend.
Eerst jaren later vernam hy, dat Slindewater een deel zijner boeken
aan de te bouwen Librye vermaakt had. ') .Hij schijnt zieh tocu
op de een of andere wijze een afschrift verschaft te hebben van
de desbetreffeude plaats uit Slindewaters testament, luidende: �Mijn
Lectura ofte wtlegginge der Rechten met die Practijkeu beset ick
ende geve in die Liberie, die (wilt Godt) aen die Kercke getimmert
sal worden, soe lange als wel gelegen wert sijn beter in die stede
te kopen. Ende alsdan sullen dieselve te samen, oft also veele

Rekening over 1555 van C. S. blz. 122, 2) Kerkeboek No. 4, blz. 1.
Ibid, blz. 292.
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als daer verändert ende verbetert is, een erm geselle van hier
buerdich (geboortig), die in den Rechten gerne studeren sol, om
Godts wil gegeven worden. Ingelycken of enigc boicken in die
heylige Schrift der liberye nut mochten syn, sal men daer in mögen
holden wes der tyt toe, dat beter in die stede geworven syn, ende
dan desse ein guet gesel ofte priester om godts (wil) worde ge-
geven." ')

Nadat in het jaar 1560 Evert van de Capelle nevens Berner tot
kerkuieester verkozen was, duurde 't niet lang, of zy sloegen de

hand aan het werk. Dank zij de zuinigheid, jaren lang betracht
bij den aankoop van Ornamenten en sieraden voor de kerk, was er
naar het sctnjnt voorloopig geld genoeg in käs. Dan had Mr.
Slindewater eene kleine hofstede te Lochern �to testamcnt tot die

liberie besät", welke de kerkmeesteren in 1561 aan een van zijne
familieleden verkochten voor de öom van 15 gülden a 28 stuivers

brab.2) Eindelijk schijnen de kerkmeesters ditmaal een gunstig
antwoord ontvangen te hebben op een nieuw adres aan den Raad
gerient. Yolgens eene bewaard gebleven copie geveii zij daarin
�zooals ook op een ander tydstip geschied was", te kennen, datzy
van plan ziju �eyn guede liberie tfimdieren, op te richten, tymmeren
ende te maicken1'; en, aangezien de aankoop van goede boeken

�nyet met een kleyn of gerynge penninck geschien en kan" ver-
zoeken zij dat de Raad eenige harer leden afvaardige om met hen

over de �achterstedicheit" d. w. z. de achterstallige schuld die
de Stad aan de Kerk had - - te onderhandeleu. Mochten soms

enkele leden van den Raad op kerkmeesteren vertoornd zijn. wijl
deze �dat begryp oirs harten redelick strack gesecht hebben", zij
zouden toch bedenken dat het alles uit bestwil was geschied, en
het der kerke niet Jäten ontgelden.3)

In 1561 begon de arbeid. Groote hoeveelheden baksteen werden
gekocht bij den �Stat-Tycheler" aan gene zijde der rivier;4) grauwe
steen, voor banden tusschen het gewone rnetselwerk, werd uit De-

') Op een los stuk papiev.
2) Kekening 1561 van H. B., blz. 75 verso; een bundeltje stukken over

't zelfde bij die over de Librye.
3) Dit tamelijk omslachtige stuk werd opgesteld door Berner, in wiens handschrift

't bewaard bleef. ") Rek. II. B. 1561, bladz. 61, verso.
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venter gehaald; ') kalk aangekocht van �eene olde scyppersvrouwe
van Venloe".2) Eeu zekere Welmer, �maeler" van beroep, kreegde
opdracht een ontwerp van eene Librye te maken, en werd daarvoor
bctaald met 6 stuivers en 4 placken.:1)

Orastreeks St. Margnet (13 Juli) stak men de spaden in den grond,
oui den kuil te graven, waariü straks de fumlarnenten zoaden gelegd
worden. �Op donderdach nae 8. Margarete" gaf Herman Berner
�den arbeideren, die die grafte groeven to verdryncken Ivanebyrs,
die quarte 6 placken, ende l stuver brabants des naesten dachs tot

brandewyn, want sie groetcn stanck die twe dasge gehat hadden van
den doeden int graven, tsaraen 2 st. brab. ende 9 placken." 4j

�Op vrijdach nae S. Margareten (15(31) heb ick" - - zoo schrijft
Berner - - �den yrsten steen an die liberie opten groeten kerckhoff

laeten (leggen ?j ende hebbe den volck te verdryncken gegeven (want

sie in den fundamente tleggen voel stanck leeden) 8 st. br. 4pl." "')

Bijzonder vlug is er niet gewerkt. Eerst op den 5den Augustus
van het volgende jaar was men zoover gevorderd, dat de eerste lei

up het dak kon geslagen worden; i;) op St. Laurensavond daaraan-

vul-i-nde zette rnen er den Meibooui op. ̂  Ondertusschen hadden
kerkmeesters eenige karrevrachten dekkoper laten körnen uit Munster,

zoodat men ook met het leggen der goten kon beginnen. 8). In het

inwendige van het nieuwe gebouw werden inmiddels de pilaren gezet,

welke straks de gewelven zouden schrägen, en meester "Wilhem,

�beldesnyder" van beroep, toog aan den arbeid om op die pilaren de
beeldjes uit te houwen, die ze nog op heden versieren. Zoo staat
o. a. betreffende hein opgeteekend : �Op avent exaltationis Sanctae
Crucis geloint meister Wilhem, beldesnijder, 5 dach 's daechs 5 st.
brab. van dat hie een Salvator ende andere figuren voirt riede (gereed)
inaicten... 22'^ st brab." ") waaruit ons blijken kan, dat zijn dagloou
geen placke hooger was dan dat van den eersten den besten anderen
uvrkman die zijn vak verstond.

In den zomer van 1563 kon Herman Berner eindelijk opteekenen:

�Op avent visitationis Mariae (2 Juli) gegeven den metzeler doesie
den lesten sloetsteen an den gewulfte in die liberie gelacht hedden

:) ibid. blz. 151. -) ibid. blz. 61. :i) ibid blz 8i, verso. 4) ibid. blz. 73.
"; !i,id. blz. 73. 6) Rek. II. B. 1562, blz. 118. ') ibid. 118 verso.
) Kcrkcbock No. 4 blz. 3l6, 321. °) Rek. H. B. 1562, blz. 116 verso, 119 verso.
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to verdryncken, want sie nerstich togesien hedden dat sie sich noch
der kercken nyet in scaede gebracht en hedden inetten wulven, is
4 st. br. en 12 pl." M

Daarop overdekte men - - stellig met het oog op de sehadelpc
uitwasemingen van het kerkhof, waarop het gebouw stond - - den
bodem met een laag leem ''), die daarna bevloerd werd raet roode
estriken.3) Vervolgens werden de eikenhouten pulmten vervaardigd
en geplaatst, waarna z\j door Wilhem beldesnyder van het onmisbare
,,snytwerck" werden voorzien. *) De glazenmaker Johan van Kerven-
hem leverde en zette ondertusschen het gebrandschilderd glasraam

door den toenraaligeii Proost van Zutphen, Johan Schetter, reeds
in het vorige jaar toegezegd, ') en de broeders Lucas en Marcus
leverden cn dergelyk �glas", waarvan de gever ons onbekend bleef. °)
Nadat nog �Vais, die maeler" zijn plicht gedaan,7) de �kistemaicker"
Johan Witkens, een �spiegeldoir"' voor de Librye vervaardigd 8) en

de smid eeu slut daaraan en tevens de noodige ijzereu roeden, ket-

tingen, etc. voor de pulmten en boeken geleverd had, ") kou men
in 1564 de nieuwe bibliotheek in gebruik nernen, die in 1565, toen

een tweede rij pulmten tegeu den kerkmuur geplaatst werd, 10) onge-

veer haar tegenwoordig aanzien verkreeg.

Ongeveer, zeiden wij, waiit er is in verloop van tyd wel watveranderd.

't Gebouwtje, dat wy in de voorgaande bladzy'den langzamerhand

zagen ontstaan, vlijt zieh tegen het koor der St. \Valburgskerk als
een kind tegen de borst der moeder. Bij eene lengte van meer dau
IS M. heeft het eene breedte van ruim 8 M. Het is overdekt door

twee ryen van vierdeelige gewelven, welke deels op den kerk- en

den buitenmuuv, deels op een viertal, in de lengte-as van het gebouw

gepiaatste pilaren steunen. Terwijl het oorspronkelijk zyn licht ontving

door zeven rainen, zijn er thans siechte zes meer: met het oog op
de baldadigheid der straatjeugd schy'nt het meest oostelijke geheel,
de zes andere voor de helft toegemetseld.

Enkele onsamenhangeude fragmenten uitgezonderd, is er niets

') Rek. H. B, 1563, blz. 173 verso.
-) Kerkeboek No. 4, blz.'328, verso. ^ Rek. H. B 15<>3, blz. U9.
J) ibid. 162 verso, passim. Eerst werd alleen de rij gebeeldhouwde pulmten

vervaardigd. 5) Kek. HB. 1562, blz. 133 verso, 1563 blz. 151. «) ibicl 151.
7) ibid. 168 verso. 8) Rek. HB. 1564 blz. 201 verso. 9) ibid. blz. 191 verso.
10) Rek. H. B. 1565, blz. 17, blz. 20 verso, etc.
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bewaard gebleven van de vroegere geschilderde glasvensters. J)
Overigens is er in de Librye, welk eene zee van rampen stad en
kerk na hare stichtmg ook geteisterd hebben, slechts weinig veran-
derd. Nog altijd staat längs den langen buitenrnuur de rij van
10 pulmten, welke door Wilhem beeldsnijder met de beeldjes van
Christus, 'tLam Gods, de H. Maagd en andere Christelijke Symbolen
versierd zn'u; nog altijd staat längs den kerkmuur de tweede rij
(8 stuks) in 1565 vervaardigd, waar Wilhems kunstvaardige hand
niet bijgeroepen werd. Ziju ook uit de geheele kerk de beeiden
verdwenen: hier staaa zy nog aan de pilaren, zooals Wilhem ze er

eeumaal op uithouwde.2) De roode estriken bedekken nog den
hier en daar wat ingezonken vloer, en sommige huuner dragen uog
op lieden de indrukken van houdepooten, die ze ongetwijfeld reeds

haddeu toen ze den steenoven verlieten.3) Maar verdwenen is een
geschilderd opschrift, dat vroeger den muur versierde, die aan de

Raadskapel grenst. *) Verdweneu is een vel perkaraeat, dat vroeger
waarschijnlijk in eene lijst aaa den muur hing, en waarop �deleges

van der liberie" geschreven waren '';; weggeraakt is een �groete
Carthe van der geheler werlt"', door Herman Berner op den J8detl
October 1567 voor 53 stuiver brab. gekochtr'); verdwenenisookeen

�taefelken" dat de timmerman �Amt Goyker in 1568 van synen
holte yx'inaict hadde" en waarin �etlicke carmina" geschilderd ston-
den7), door Heer Arnold van Nymegen, �librarius" van het Fraterhuis

') Of er behalve de twee waarvan ik sprak nog meerdere van geschilderd glas-
waren, blijkt niet.

2) Deze beeiden vindt men aan de afschuiningen der pilaren, waar het achtkant
van de zuilen overgaat in het Vierkant, gevormd door de samenkomst van de vier
gewelven. Op den len pilaar, bij de de deur, vindt men St Walburga, Maria met
het kindeke, Lucas en Mattheus; op den 2en Marcus, Johannes. St. "Barbara en
St. Catharina , op den 3eu een Vrouwenkop, een mannenkop en een Vierkante steenen
plaat waarop in basrelief de Salvator is uitgehouwen, in de linkerhand een �rijks-
appel" of wereldbol houdende, met de rechter wijzende op de inscriptie in gotbische
letters boven zijn hoofd : �Ego sum via veritas et vita." Op den 4en Petrus, Saulus,
Delila en Samsou. Buitendien zijn onder den aanzet der ribben koppen, bloemen en
riguurtjes in zonderlinge houdingen, zoogen. »fratsen" aangebracht.

"") De door Starings Jaromir beroemd geworden »duivelspooten.' '
') Toen de Librye in 1897 werd schoon gemaakt -was daarvan nog over: een

stuk lijst, waaronder in een cartouche het jaartal 1564 en twee wapens: 't eene \va*
duidelijk dat van de familie v. d. Capelle, 't andere zal wel van Berner geweest zijn.

5) Rek. H. ß. 1505, blz. 39. <=) ^ Rek. H. B. }5fi7, blz. 120. 7) Rek. H. B. 1568.
blz. 152, verso.
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te Doesburg, op de Librye vervaardigd. ') Yerdwenen is eindelijk
de �spiegeldeur", welke toegang gaf tot de Librye, en behalve dat
is de ingaüg zelve verplaatst naar den anderen kant. Toen namclijk
in 1706 't grafteeken was opgericht voor Everhard van Heeckereo,
lieer van Nettelhorst, etc. en zijne eehtgenoote Maria Torck, werd
de oude ingang van de boekerij toegemetseld en 't bedoelde monument
daar voor geplaatst. En dit had niet alleen ten gevolge, dat de oude,
bij de omgeving passende spiegeldeur door een smakeloos voortbrengsel
van meer moderne kunst vervangen werd,2) maar ook, dat de Salvator,
die vroeger recht tegenover den ingang den binnentredende terstond op
plechtige wijze te kennen haf dat men hier met eene streng kerkelijke
bibliotheek te doen had, in een hoek achteraf kwam te staan, wuar

niemand het beeld zou verwachten, en niemands aandacht er op valt.3)
Edoch, al die kleine vcranderingen samen zijn niet van zooveel

ge wich t of de binnentredende krijgt nog terstoud den indruk hier
te staan in eene echt middeleeuwsche bibliotheek. En, hoe zouderling

't na al 't voorafgaande ook möge schjjnen... die indruk is juist.

De verklaring van dit raadsel is deze. Toen Coenraad Slindewater

nog leefde hebben de kerkmeesters niet alleen overlegd waar de
Librye zou gebouwd, maar ook hoe zij zou ingericht worden. Zij

hebbeu toen o. a. bezoeken gebracht aan de beide kloosterbibliothe-

ken, welke te Zutphen reeds bestonden, nl. die van het Predikheeren-

of Broerenklooster dat reeds in de 13e eeuw werd gesticht, en die
van het Observantenklooster Galileen aan den weg naar Warnsveld,
omstreeks het midden der vijftiende eeuw gebouwd Zielner wat

Slindewater betreffende die bezoeken* op een paar kladpapiertjes
aanteekende :

�Item die librye thoe predicanten is lanck 60V> mijner voeten. Ende

') De bedoelde »Carmina" zijn ons bcwaard gebleven. Met eenige aanteekeningen
betreftende de Librye werden zij door den Zutphenschen predikant Johannes Lomeyer
opyenomen in zijn merkwaardig .,De Bibliothecis, über singularis» (editio seennda,
Ultrajecti 1680. p, 301 et seq.) Met Arnold van Nymegen, den librarius van Doesborch
zullen wij later kennis maken.

2) In 1901 hebben de HH. Kerkvoogden op ons verzoek de moderne deur weder
vervangen door eene fraaie spiegeldeur, die op een andere plaats in de kerk Inn-
waar zij tot niets diende.

3) Langen tijd was mij de zonderlingc plaatsing van dit beeld gehecl onverklaarbaar
tot ik eindelijk een' plattegrond van de kerk uit het jaar 1681, welke tegenwoordig
in de Librye hangt, bekijkende, de oplossing van het raadsel vond.
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breit 29 myns hulpers (Berner) voeten. Die hoichte van die glaese
alt' is umtrent 30 voet."

�Item die liberie tboe Galileen is lanck 96 myner voete. Ende 18
voet als vursz. u breit : Ende dair in besleit die plaitz van die pulmter
umtrent 10 voet."

Dezelfde lengte hebben ook de

pulmten in de Zutphensche Librye.
Men heeft dus, voor zoover de plaat-
selijke gesteldheid het toeliet, het
gebouwtje zelf, maar de inrichting
in baar geheel naar echt middel-

eeuwsche voorbeelden gecopieerd.

Van den aanvang af schijnen de

kerkmeesters de bedoeling gebad te

hebben hunne boekerij ook voor
niet-kerkelijke personen toeganke-

lijk te stellen. Daarom werd in de

lengte, boven elke lectryn een ste-

vige ijzeren roede aangebracht,
slechts met een sleutel van onge-

\voon model los te maken. Voorts
Gedeelte van ecu lectrijn in de St. Wal-

burgskerli te Zutphen. werd aan elkenboekbandeenstevige

ketting bevestigd, uitloopende in een ring. Door de ringen van alle boeken
op beide zij-
den van een

pulmt lig-
gende werd
nudeboven-

bedoelde

roede gesto-
ken, die ver-

volgens

vastgesloten
werd. Dus

Slang, oog, wervel en deel van een ketting in de Libiije te Zutphen. ̂g^ jnen de

l.noki.-ii eenigszins versclmiven; ook kan men ze van de eene zijde
van de lecti-yn op de andere zijde leggen, maar inedenemen kan men
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ze niet. Eene inrichting als deze, in middeleeuwsche bibliotheken
trouwens gewoon, was noodig, omdat men geen bibliothecaris aan-
stelde die voortdurend op alles toezicht Meld. En hoc wijd de kerk-
meesters de deuren openstelden, blijkt wel daaruit, dat de smid in
zijne rekening over 1564 alleen melding maakt van meer dan zestL
sleutels voor de Librije vervaardigd, welke, naar luid van enkH<
nader omschreven posten, bhjkbaar onder de leesgrage bewoners der
stad verdeeld werden. ') Ook in de vollende jaren werden er nog

af en toe nieuwe sleutels geleverd: in 1571 b.v. een voor den kapi-
laan, en een voor de Observanten van het klooster Galileeu. ~)

Ofschoon daaromtrent geen letter staat opgeteekend, mag men
wel als zeker aannemen, dat de vohjverige Herman Berner terstond

nadat de nieuwe Librye in 1564 gereed was gekomen, den boeken-
voorraad op de oude heeft nagezien, en alles wat daarvoor in aan-

merking kou körnen, naar beneden heeft o vergebracht. Of hij daar-

over eerst met de kanunniken geraadpleegd heeft, of het in zijne

waardigheid van kerkmeester misschien zonder hunne toestemmiiiL

kon doen, blijkt niet. Maar waar de Proost Johan Schetter was

voorgegaan met een glasraam aan de uieuwe stichting te schenken,
daar mag men aannemen, dat de kanunniken allicht in welwillend-

heid niet achter gebleven zijn.

En zoo lagen dan nu op de eikenhouten pulmten een twintigtal

handschriften op perkament of papier, boven reeds besprokeu; meer

dan zestig incunabelen, waaronder de machtige folianten, afkomsti^

uit de ualatenschappen van burgemeester Henrick Kreinck en den

kanunnik Arnoldus van Herwarden, en eindelijk nog verschilleudr

andere boeken. na het jaar 1500 in het licht versehenen. Waar

onze kennis te kort schiet om den lezer een duidelijk beeld te geven

van hetgeen al die werken alzoo bevatten, en eene dorre opsomming
van namen en titels hier misplaat.st zoti zijn, meenen wij niet beter

te kunnen doen dan den belangstellende te verwijzen naar den
catalogus, die dezen arbeid vergezelt.

Doch, al waren de meeste boeken, welke Berner terstond in de

Librye plaatsen kon, van bijzouder groot formaat. zeker is het, dat
de aanwezige voorraad lang niet toereikend was voor de achttien

Rek. H. B. 1564, blz. 191 verso, 192. *) Kek. 1571. H. B. blz. 59, verso.
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dubbele lessenaars, waarvan een enkele voor minstens achttien ä
twiotig deelen ruimte biedt. Dat heeft ook onze yverige kerkraeester
begrepen, die tevens inzag dat het wenschelük was de Librye zooveel
mogelyk te brengen op de hoogte van zu n tijd. Was er dus gedu-
rende de latere jaren van Slindewater's leven voortdurend gespaard,
zoodat er onder de rubriek �Ornamenten, Sieraden etc." in de kerke-
rekeningen nicts te vermelden viel, van betjaar 1561 werd dat anders.
Zoowel onder de genoemde rubriek als onder andere hoofden wordt

voortaan telkens van 't aaukoopen of binden van boeken gewag
gemaakt, en waar dit geschiedt, vergeet Berner hoogst zelden een
gedeelte van den titel aan te halen. zoodat rneu, met behulp van den
catalogus, de meeste boeken nog identiliceeren kan. LTit de lange reeks
van aanteekeningen, welke wij met betrekking tot dit onderwerp uit
de kerkerekeningen maakten, wenschen wij eenige staaltjes in extenso
mede te deelen, om eeuig inzicht te geveu van Berner's wijze van
doen, om vervolgeus kortelijk samen te vatten hetgeen uit de overige
posten te leeren valt.

(1561) Op S. Ceciliedag gekoyft in bywesen beer Jorien onse
Cappelain een deel ongebonden boicke als nemeutlick Opera Cyrilli,
Tertulliani, Divi Justini martyris ende Irenaei, met een boicksken

Abdiae Episcopi de historia certaminis Apostolici tesamen voir vyf
gl. en 4 st. br. die inen noch sall laten binden. (Rek. H. B. blz. 78).

(1502l Op dynsdacb na mytfasten gekoyft Opera divi Gregorij
paepe en Opera divi Bernardi Clarevallensis dair ick voir betaut

heb 6 stat gülden ende 19'o st. bra. (Rek. H. B, blz. 126 verso).
(1505) (iekoyft 23 volumina van den wüten inonick, die soeven

van Hugo die Cardinael en die andere ses volumina van diverse autoren,
tsamen uiyt die wynkoip 7 gl. ende 20 st. br. (Rek. H. B. blz. 35).

Uit deze weinige posten zou mein reeds kunnen afleiden dat Berner
hoofdzakelijk boeken van theologischen aard aankocht, en de lange
lijst van dergelijke plaatsen bevestigt, dat slechts zelden werken
betreffende andere takken van wetenscbap aangeschaft werden. De

k'Tkvaders, de beroemde schrijvers der middeleeuwen als b.v. Dionysius
Carthusianus, de goed katholieke �autoren" van ziju eigen tijd, ziedaar
wat Berner in de eerste plaats noodig oordeelde.

< »fschoon hij lang niet altijd opteekent van wie hy de boeken kocht,
zou men uit de plaatsen, waar hy dit wel doet, mögen besluiten,
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dat Berner maar zeklen brj boekhandelaars aanklopte. Zoo kocht hij
in 1563 en '65 meerdere boekeu vau �Heer Derick van Kootwyck",
toenmaals reeds en in 1571 nog ') pastoor van de kerk op de Nieuw-
stad te Zutphen. -) In 1565 kocht hij er eenige op de markt 3j en
eeuige andere vau den boekbindcr Dirck van öanten; 4J in '66
verschillende van Heer Henrick Maese, die reeds in 1544 als kapelaan
vermeid wordt,5) en een van den �president van Galileen";6) in
1567 kocht liy een Titus Livius van �Heer Georgien Coennick",
ons overigens onbekend, '') eu verschillende van Heer Henrick Can-
sen,8) dien wrj reeds enkele malen geuoemd hebbcn. Deze heeft
naar het schrjnt af en toe te Keulen boeken voor de Librye gekocht:
vandaar dat Berner in 1569 opteekent: �Op S. Michaelsavent ge-
schenckt meister Henrick die voertyts preceptoir in den nyen gast.
huys was gewest ind sich altyt recht geholden ind my vaicke dienst
bewesen in koepinge van boicken soe dat hie dat well verdient
hadde" 9) etc. Op een anderen tijd in hetzelfde jaar werd hem geld
ter hand gesteld om te Antwerpen boeken te koopen 10). In 1570

eindelijk is er eens sprake van boeken, gekocht �in den scepenhuys
van een boeckverkooper van Amsterdam." UJ

Een enkele maal ging Berner persoonlijk op reis om boeken te

koopen: In het jaar 1565 was de proost te Deveuter, Johannes van
Voorthuysen, een geboren Zutphenaar, overleden. 12) Toen Berner dit
hoorde, zond hij eerst een brief aan zijn helper (van de Capelle) die
toen naar het schijnt te Deventer vertoefde; daarua ging hij �op
vrydach nae den sondach Judica" persoonlijk �toe Deventer an den
Borgemeister om etlicke boicke van den zeugen praestes boicke toe
koepen." bij welke reis hij 3 st. brab. had �verfaeren" - waar-
schynlijk zonder eenig resultaat. i:?) Op Maendach S. Barthelomeus
ging hy er op nieuw heen, met Henric Gänsen, zoodat aan reis- en
teerkosten 11 stuivers moest geboekt worden. 14) Maar naar het

') Zie Acta Visitationis Dioces. Daventv. ab Aepdio de Monte factae 1571, Z wolle
1886, p. 85. =) Rek. 1563 H. B. blz. 168 verso, 1565 Hz. 34 verso.

'">) ibid. blz. 34. «) ibid. hlz. 34.
5) Rek. 1566. H. B. blz. 78, verso; Vgl. Rck. 1544 C. S. blz. 28, verso.
") Rek. 1566. H.B. blz 79.

7) Rek. 567 H. B. blz. 119, verso. «) ibid ibid. 9) Rek. 1568 H. B. blz. 37.
10) ibid. blz 39. >') Rek. 1570 HB. blz. 35.

1J) Zie Dumbar, Deventer I, blz. 330. Ook Durabar spreckt van zijne groote
geleerdbeid. "') Rek. 1565 H. B. blz. 23 verso, i9. '*) ibirl, blz. 29.
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schijnt is die boekery niet te Deventer doch te Utrecht onder den
hamer gebracht, want terwijl er te Deventer niets voor bocken
besteed is, luidt de volgende post :

�Op 8. Maria Magdalena avent to Utert gewest ind gekoyft
totter liberie Opera Dionysy Areopagita voir 32 st. br. noch Opera
Diouysii Carthusiani op en del van den oldeu testament voir 8
Carolusgl; noch Hilarium voir 34 st. br.; noch gekoyft Viam regiam
voir 7 st. br.," etc. hyr to gekoyft voir 36 st. br. beslach. to
vracht gegeven 17 st. br. tesamen 10 gl. en 15 st. br." 1)

Het kon uiet missen of ßerner, die zooveel kocht, en daaronder

vele boeken die pas versehenen waren, moest ook wel een goede
klaut van den boekbinder zijn. Ziehier hoe hij dergelijke posten
vewoonlijk verantwoordt :

�Op kermisdach betaut Vincent Russenborch in die Ribbe in die

Paepenstraete (te Deventer; van dat hie my Opera Bernardi geben-
den hadde ende beslach dair toe gedain l gl. ende 4 st. bra.M 2)

�den 29 July gehaelt van den Frateren toe Deventer Opera divi
Gregorig magni paepe die ick dair hadde laeten binden an t\ve
boicken; dairvan heb ick motten geven metten caperen beslach
l gl. 26 st. 3)

In de jaren 1562 eil '63 heeft Berner herhaaldelijk de Frateren,

d. w. z. de Broeders des gemeenen levens te Deventer begunstigd;
maar nog vaker was het de bovengenoemde Vincent van Russenborch,
Russenberch of Ruyssenbarch in de Ribbe in de Papenstraat
te Deventer woonachtig, die de klandizie kreeg. Deze laatste behield
z<- ook nog in 1564 en '65; doch in 't laatstgenoemde jaar wordt
eenmaal Wilhelmus Gygen als boekbinder genoemd, terwijl ook van
�eyn boickebinder te Deveuter beneven die kerckdoir". alsmede van
«."en zekereu Derick van Santen aldaar gesproken wordt4): de beide
laatsten zijn waarschijnlijk een en dezelfde persoon. Deze van Santeu
verrichtte het bindwerk ook nog in 1566; en als zijn knecht dan
eenige folianten terugbracht, kreeg hij een stuiver tot fooi.5)

"><l. blz. 34. 2) Rtk. 15fi2 H. B. 126, verso.
3) Rek. 1562. H. B. blz. 126 verso.

Kok. 1562 H. B. blz. 126, verso, 127. Rek. 1563 II. B. blz. 168 ver
Kok. 1564 II. B. blz. 209, 210. Rek. 1565 H. B. blz. 17, 20 verso; 34 ver

"'") Rek. 1566 H. B. blz. 7* vcrso.
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In 1567 en volgende jaren werd het binden van boeken bijna
voortdurend opgedragen aan het Fraterhuis te Doesburg, meestal
vertegenwoordigd door Heer Arnold (�Amt") van Nymmegen, den
.,librarius". ') Hoeveel belangstelling deze voor de Librye koesterde,
hebben wü boven reeds gezien. Misschien was liet voor een deel uit
dankbaarheid voor zijne Latijnsche elegie op de Zutphensche boekerij,
dat Berner 't noodig vond broeder Amt eens flink te onthalen:
�Up Dinsdach nae S. Jolians onthoefdinge (1568) verdroncken int
nye gastbuus mit den procurator ende den librarius van Doesborch,
die in die liberie wat boicke gebonden hadJen, 5 quarten wyns,

die quarte 13 butken vz. 22 st. br " 2J Meestal werden de boeken
echter naar Doesburg gezonden en dan later door een scbipper
teruggebracht.3)

Voor zoover dit nog valt na te gaan, bestaan de banden, door de
genoemde binders vervaardigd, uit eiken plankjes, overtrokkenmetbruin
leder, waarop met 't heete ijzer nu eens bloeraen en andere n'guren,
soms ook Christelfjke Symbolen of beeldjes van verschillende Heiligen

gedrukt zijn. Meestal zijn zij voorzien van koperen hoeken en klam-
pen; vaak ook vindt men op elke zijde van den band vier of vijf
houten of koperen knoppen, dienende om te voorkomen dat het leer

door de wrijving op de pulmten beschadigd wordt. Het bindwerk is

dus eenvoudig maar degelijk: verguldsel komt er niet op voor.

Ook gedurende de jaren 156*-'70 werden af en toe boeken aan

de Librye ten gesehenke gegeven. Zoo in 1564 drie kleine boekt.'ii,
niet nader aangeduid doch nog ongebonden.+) In de rekening van
1566 heethet: �Gekoyft van meyster Johan, schoelmeister, Rosella,5)
die hi doch geschenckt wol hebben; dan, want ik syn aruioet ansach,
heb ick hem 11 st. br. gegeven, dit licht in die liberie."6) In het
volgende jaar kreeg de Librye een zestal boeken van Heer Simon
van Voorthuysen, welke gebracht werden door diens zoon Joban. T)

') Rek. 1567 blz. 111 vevso " 1568 bU. 151 verso, 162,1569 blz.25 verso, 38 verso ,-
1570 blz. 22 verso, 23, 23 verso, 24 verso, etc.

2) Rek. 1508 H. B. bU. 161. *) ibid. 131 verso, etc.
"<) Rek. 1564 H. B. blz. 209, verso.

5) Bedoeld wordt: »Baptista de Salis of Trouamala, Sumtruv ousuum conscientiae
dicta Rosella. Argentinae 1516, Cat. No. 139 sedert uit de Librye verdwenen.

6) Rek. H. B. blz. 1566 blz. 78 verso.

7) Rek. 1567 H. B. blz. 103, 127. Tot de bedoelde boeken hebben waarschijnlijk
behoord : No. 252 - 254, 283, ivaarin de naam Voorthuysen voorkomt..

15
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t

In 1569 verschillende werken uit de nalatenschap van den Rector
der Latynsche school, Derk van Yelp (�Theodorus Velpius") onder
beding, dat kerkmeesteren de rest van zijue bibliotheek zouden
bewaren voor Orige of Adriaan van Velp, zijn neef, wien zy er af
en toe een van moesten geven, zoo spoedig dit den jongen van nut
kon ziju. Stiert' hy, dan kwam de geheele verzameling aan de kerk. ')
In den loop van datzelfde jaar vernam Berner, hoe mild Coecraad
Slindewater ook de boekery in zijn testament bedacht had. 2j Sedert
deed hy verschillende pogiogen om de boeken van zija overleden
anibtgenoot - die blykbaar door de familie achtergehouden werden -
mächtig te worden, wat hem in 1571 ook gelukt is. In de rekening
van dat jaar leest men: �Op S. Pontiens avent gegeven myn nichte
Slyndewaters knecht ende oeren klerck, die my zal. meester Coenraedt
Slindewaters boecke en dell totte liberie hadde gebracht, elck 2

witten. Ende des Raetsheren iüd doctor Apeldorns knecht oick 2

witte, die my er oick sommige gebrachthadde.vz.tsame6st.br."3)

Om een overzicht te behenden van hetgeen er in de Librye was,
werd liet, waar de boekenschat zoo voortdurend aangroeide, lang-

zamerhand uoodig het geheugeu eenigszins te hulp te körnen. Wij

lezen dan ook in Berners rekeuing over 1566: �Op S. Maria Mag-
dalenen gedain heer Henrick Kansen tot eyn boick pappyrs om
dair op to schryven enen chatalogum van boicken in der liberie is
2 st. br." 4) EQ zoo begon Kansen, Gänsen of �Cantzen", gelijk
hij zijn naam zelf eenmaal spelde 5), met voor dien tijd bijzonder
groote nauwkeurigheid, de titels der boeken op te schrijven. Hoe-
wel hij in de lange lijst niet de minste orde wist aan te brengen
door b.v. de boeken naar de namen der schrijvers in alphabetische

volgorde te raagschikken, of door de boeken van gelijksoortigen
inhoud onder een hooid samen te brengen, mag men toch niet be-
weren, dat hy zijne taak lichtvaardig heeft opgevat: zorgvuldig

r) Rek. 1569 H. B. blz. 47 en een los blaadje bij de stukken over de Librye
"vvaarop een Catalogus librorum R. D. Rectoris, piae meraoriae.

5) Kerkeboek No. 4. blz. 292.

3) Rek. 1571 H. B. blz 77. Slindewaters handteekening is nu nog in een groot
aantal boeken te vinden. In een boek Staat nog: Conr. Sli/ndtwatcr, ad usum biblio-
thecn Z"t/'!i<m. cui reddi debet.

<) Kek. H. B. 1566, blz. 83 verso.

'") In een der boeken schreef hij: �Dona dedit Benricu.i Cantzen chorisoeius noci
U" /xlalis."
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heeft hy elken band doorgezien en de titels - - zelfs van incuna-
belen zoo juist opgeteekend, dat men byna alle boeken gemak-
kelyk identificceren kan.

Op den 4en Juli 1566 begonnen, kwam de Catalogus in October van
dat jaar gereed : �den löden Oct. gegeven heer Henrick Canseu, van
dat hie Catalogum librorum in de liberie liggende gescreven had is
l gl." ') Gänsen heeft ook in de eerstvolgende jaren den Catalogus
bygehouden, tot en met het jaar 1570. ~) Slindewaters boeken,
welke in 1517 gebracht werden, staan er niet meer in vermeld.

Daar er betreffende kerk-bibliotheken van dien tijd nog slechts

weinig bekend is, hebben wij gemeend Cansens catalogus in zijn
geheel - hoewel niet onveranderd - onder de By'lagen te moeten
opnemen. Gänsen toch was gewoon de titels der boekeu geheel of
grootendeels af te schryven, bovenaan beginnende, zoodat de naain
van den schrijver nu eens vooraan, dan weer in 't midden, dikwerf
ook aan 't eiud van zijn titel komt te staan. Daarin meenden wij

in de eerste plaats zooveel mogelijk veranderiug te moeten brengeu,

om het overzicht gemakkelyker te niaken. Bestond een werk uit

meerdere deelen, dan gaf Gänsen dikwerf den titel of den inhoud
van elk deel afzonderlijk aan. Ook dat scheen ons overbodig, daar
deze Catalogus toch niet meer kan dienen voor de bezoekers der

Librye. De titels van handschriften en incunabelen lieteu wij bijna
altijd onveranderd, daar Cansen's nauwkeurigheid hier zijn nut kan
hebben en ons b.v. zeer van dienst was om de bedoelde incunabelen

terug te vinden in Hain1 s Repertorium.

Hoewel er nog altijd verscheiden boeken van Katholieke theologen
in de Librye te vinden zijn, ziet men uit dezeu Catalogus duidelijk
hoeveel van dien aard er sedert 1570 verdwenen-is.3) Berner heeft
zieh blijkbaar bevlytigd om zy'ne boekerij tot een arsenaal te maken,
waarin de Roomsche geestelijkheid niet alleen kon vinden wat zij
noodig had voor den kerkdienst, maar tevens ook datgene, wat haar
van dienst kon zijn in den stryd tegen de veldwinnende hervorming.
Wel is waar heeft hy aan de geschriften van sommige mannen, die

') Kek. 1566 H. B blz. 84.
!) Enkelc boeken van dat jaar werden nog door Gänsen vermeid.
3) De boeken in dezen Catalogus voorkomende welke noy aanwezig :ijn werden met

een sterretje gemerkt.
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wel eens beschouwd worden als wegbereiders der hervorming -
van een Nicolaus de Lyra b.v.l) - een plaatsje gegund op de
lectrynen; maar dat zal geen zn'ner geloofsgenooten hern euvel ge-
duid bebben : immers deze werd wel degelijk tot de goed Katholieke
auteuren gerekend. Doch de Indr, /;i,n,rinii proltbitorum op last
van Philips II in 1570 te Antwerpen uitgegeven, lag niet voor
niets in de Librye: Geen boek van een der hervormers werd in
zyne bibliotheek toegelaten, en vermoedelü'k werden zelfs verschil-
lende geschritten van Erasmus, de Lof der Zotheid b.v. opzettelijk
geweerd omdat daariu veel voorkomt wat den oprechten katholiek
minder aangenaam is. Allerlei geschriften tegen de hervormers
en hun aanhang werden echter wel degelijk aangeschaft, zelfs
dan, wanneer zij gesteld waren in de volkstaal.2) \Vant een feit

is 't, dat Berner overigens alleen Latijnsche boeken aankocht -
wel een bewijs, dat de bibliotheek slechts voor de meer ontwikkelden

bestemd was. Doch v\ aarschijnlijk was Berner het ook in dit opzicht
met Slindewater eens, dat de boekeiij moest dienen tot �staerckinge
in den hillygen Christen geloeve" - en dat was in zijn oogen 't
Catholicisme. Ook in dit opzicht is alzoo Slindewaters wensch vervuld.

Vermakelijk is echter de wetenschap, dat de hervorming ondanks

alle voorzorgen, de Librye bijna terstond na bare voltooiing is binnen-
gedrongen, om zoo te zeggen onder de oogen van Berner. Wel was

het niet in, maar dan toch oy> de banden der boekeu. Nog altijd
Itewaart de boekeiij er een vrij groot aantal, die, volgens Berner's
aanteekeningen, in de jaren 1563 en '64 gebenden werden door
Vincent van Russenborch te Deventer. Daaronder zijn er vijf, bedrukt
met een Stempel, waarin de bustes gesneden waren van Philippus
MHanchthon, Johannes Mus, Maarten Luther en Desiderius Erasmus,
zooal niet aan hunne trekken, dan toch aan de onderschriften: Phili.
Mel. Joha. Hus. D. Mär. Lu. - Eras. Ro. duidelijk te

herkennen!3) Waarschijnlijk had de Deventer boekbinder nog heel
wat van die banden kunnen leveren, zonder dat Berner 't bemerkte.
wäre men te Deventer zelf niet wat oplettender geweest dan onze

') Men denke aan de bekende uitspraak : Si Lyra nun li/rasset Lutherusnon saltasse
-i Men zio vooral No. 78-SO, 82, so, 8fi. 108, 115-119, 259-2C8, 269-275

27t!-2?8, 328 330, 334, 335-338, 342-3-17.
, Xoj; op heden kan men zc vinden op No. 63-06 le'e'n band), No. 24-26 (een

band), No. 204, 211, 223.
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Zutphensche kerkmeester was: �In Augustus" (1564) zoo lezen wij
in Arnold Moonens �Körte Chronyk der Stadt Deventer," �in Augustus
heeit een Vries, genaemt Nette, of anders de kleine Man, te Deventer
gepredikt in het huis van Seut- Russeuberg, eenen boekbinder in de
Paepenstraete; waerom by plakkaet van den 27. der zelve maent
hondert heerenponden op ieder van hun gezet zyn, ook te verbeuren
by elk, die hen huisde of herbergde." '; De vogel was dus gevlogen!
Bij het portretje van Luther Staat op de banden het jaartal: 1561.
Is das misschien het jaar waarin van Russenborch tot de Hervormden

was overgegaan?

Bij dezen stand van zaken behoeft het ons niet te verwonderen.
dat zoogenaamde Volksboeken in de Librye niet voorkwamen: voor
't eigenlijke volk was zij allerminst bestemd. Evenmin is het vreemd,
dat de werken van Ptolemaeus aanwezig waren, die van Copernicus
daarentegen ontbraken. Waarschijnlijk beschouwde Berner de Volks-

boeken als nuttelooze verzinseis en Coperuicus - - als hij er al ooit

van gehoord heeft - als een dwaalgeest. Wel echter mag het ons

verwonderen, dat de Nederlandsche mystieken van de veertiende en

vijftiende eeuw, Dionysius Carthusianua uitgezonderd, zoo siecht in
de Librye vertegenwoordigd waren: dat Ruusbroec eu Thomas a

Kempis geheel ontbraken en een boekje van Gerhard Zerbolt stellig
minder om den inhoud werd aangeschaft, dan wel om het feit dat

de schrijver een Zutphenaar was. Niet minder opmerkelijk is het.

dat ook Thomas van Aquino in Cansens catalogus in 't geheel
niet voorkomt.

Met hunne boekerij hebben de kerkmeesters een bolwerk willen

opwerpen tegen den tijdgeest niet begrijpende dat deze zieh
niet weerhouden Het door deuren van hout en muren van steeu.

De hervorming, die eerst door het sleutelgat naar binnen sloop,
zou weldra in 't geniep door de openstaande deur gaan : o m einde-
lijk, wanneer haar den toegang geweigerd werd, zieh dien te ver-
schaft'en met breekijzer en moker. Met eigen hand heeft de oude
Herman Berner onder de twee laatste handschriften in den catalogus
vermeld, moeten aanteekenen: dit heb ic daer iiyt gedain, wanttet
versneden wart".. .. zeker niet, omdat die handschrifteu misschien

') Tweede druk, Deventer 1714, blz. 105.
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fraai versierd waren. Met eigen band moest hij opteekenen, dat
Stapbylus1 boekje �Vom lesten und groessen Abfall soe voer der
Zukunft des Antichristi geschehen soll", in de liberie �van den
boezen vernyelt" was,l) zoodat h\j een nieuw exemplaar moest
aanschaffen. Dat was in 1567. En hoewel hij in 1569 bemerkte,
dat velen �gerne gesien hadden dat men den secteupredicant inge-
halt solde hebben" 2), schy'nt hij nog in 1570 van meening geweest
te zijn, dat de afgedwaalde schapen nog wel weer in den schoot

der kerk zouden teragkeeren : ,/Ter eere Gods en voor de welvaart

en beleering van alle goede lieden, geestelyken en leeken" - zoo
schrijft hij �heb ik gekocht Consilia omnia, opdat men niet
opnieuw in zoo groote dwalingen möge vervallen. Dan, indien zy door
misverstand, inblazingen des duivels of van booze menschen daarin

alsnog verkeeren, möge zij hiertoe hunne toevlucbt nemen, opdat ze
van hunne dwalingen mögen worden verlost." ')

Maar het jaar 1572 kwam, en daarmede over Zutphen die stort-

vloed van rampen welke van 1572 tot 1591 duurde, en Zutphen

eene treurige vermaardheid bezorgd heeft in de jaarboeken der ge-
schiedenis. Ingenomen, geplunderd of gebrandschat, nu eens door

de Staatsche, dan weer door de Spaansche troepen, heeft de stad
eigenlyk geen oogenblik van verademing gedurende al de jaren ge-
keud. EH, zooals het de stad ging, ging het de kerk. 't Hielp
niet veel, dat de zes en zeventigjarige Herman Berner in 1572,

voordat de graaf Van den Berg met zijne woeste benden in de stad
kwam. de gouden en zilveren sieraden der kerk had verborgen, de
deuren van 't kapittelhuis, de oude librye, etc. had laten toemetsolen.
De sieraden werden door den graaf opgeeischt en weggevoerd; de

deuren door de geuzen opengebroken en allerlei zaken geroofd.
Hoe 't in al die jaren met de Librye gegaan is, Staat niet nauw-

keurig opgeteekend. In 1572 hebben de geuzen met hunnen predi-
kant de deur van de oude Librye met geweld opeugebroken, en
verschülende boeken van Slindewater, die nog gebonden moesten

worden, gestolen.4) 't Ligt voor de hand dat de predikant met

') Rek. 1567. H. B. blz. 120. ; 't <redeeltelijk vermelde exemplaar werd aan de
Observanten te Galileen peschonken, ibid. 119.

2) Kerkeboek No. 4 blz 292. 3) Rek. 1570 H. B. blz. 35.
') Rek. 1572 H. B. blz 105 en 105 verso.
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zyne trawanten ook de nieuwe Librye niet onbezocht gelaten heeft,
al was 't alleen om deze te zuiveren vaa hetgeen de hervormiug 't
vyandigst was. �En die menschen," klaagt de oude Berner, �willen
nog wel goede evangelische luiden geheeten zyn! 1k kan 't niet aan
hen merken, want ik ben een man tusschen de 76 eu 77 jaar, en

heb vele predikanten gehoord van mijn leven: maar nooit hebben zij
mij de leer verkondigd, dat ik andere lieden geweld moest aaudoen
en berooven van het hunne. My is geleerd te doen naar de leer
van het evangelie, dat toch zegt: �Quod tibi non vis fieri, alterine
feceris." ')

Arme oude! In de algemeene verwarring vond hy ternauwernood

den tijd om op te teekeneu, wat de kerk aan gouden en zilveren
sieraden ontroofd was; maar van de boeken, hoe na ze hem ook aan

't hart lagen, heeft hij geen melding meer kunnen maken. Ziekelijk
als hy in den laatsten tijd was, heeft hy in het laatst van 1572 en
en den aanvang van 1573 nog die andere Spaansche Furie door-
leefd, die Zutphen een groot deel van zyne inwoners en God weet
wat meer kostte. IJverend voor de belangen van zijne kerk tot op

den laatsten dag, is hij in September van 't laatstgenoemde jaar

gestorven, na 33 jaar lang als kerkmeester een voorbeeld geweest

te zijn van trouwe plichtsbetrachting. 2>

Wat er in dien ty'd uit de Librye verdwenen is, 't valt moeilyk
te zeggen, maar vermoedelijk zooveel, dat er hier en daar op de
lectrijneu heel wat ledige plekken ontstaan waren. Doch Berner's

opvolger, Derck van Thyll, op St. Lucasdag 1573 in de plaats van
zijn �oude oom11 tot kerkmeester verkoren :i), kon - - hoewel 't hem

daartoe waarschijnlijk niet aan goeden wil ontbrak-voordeLibrye
al bitter weinig doen, wegens den ontredderden Staat waarin de

kerk nu weder voor de katholiekeu ingericht - - verkeenle, eu

den treurigen toestand der kerkelyke financien. In 1573 werd er
slechts een boek �verbonderi", een ander van eene nieuwe klamp
voorzien.4) In 1574 werd aan frater Simon in Adamanshuys een
postje van 20 stuiver afgedaan voor bindwerk, hem nog door Berner

>) Kek. 1572 H. B. blz. 105.
2) Rek. 1574, D. v. Th. blz. 165. Zijn sterfdag was 24 of 27 Sept. Zie Rek.

van Thomas Schimmelpenninck 1572 blz. 130, 1573, blz. 1.

3) Rek. 1574 D. v. Th. blz. 165. 4) Rek. 1573. H. B. blz. 153.
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opgedragen. Ook ontving Beernt Kreinck l gl. ea 2 stuivers voor
een Hebrceuwschen bijbel. ') Deze werd in 1575 door pater Simon
�inet seerasleder omtagen" en raet nog enkele andere boeken aan den
ketting bevestigd.-) In '76 kocht van Thyll van een boekverkooper
in 't Schepenhüis een Rationale divinorum officiorum van Gulielmus
Daraudus,3) waaruit men mag besluiten, dat h\j 6f niet wist, dat
dit boek reeds in de Librye was, of dat het in 1572 door de her-
vormden daaruit was verwijderd. In den loop van het jaar werd het
door Pater Simon van Adamanshuus gebonden en aan de keten
bi'Vfstigd. 4) Eerst in 1577 schijnt van Thyll het gewaagd te hebben
eens weder wat voor de Librye te besteden. In Maart van datjaar
had een boekverkooper zyn voorraad in 't Schepenhüis uitgepakt;
daaruit n am van Thyll �Cincq livres de T imposture et tromperie des
diables" (prijs 12 st.), een Dnitsch kruderboeck (l gl 12 st.), waar-
scliijnlijk van Adam Lonieerus, en Paracelsus' �Opus Chyrurgicum"
(l gl. 6 st.) Yervolgens nog eenige rechtsgeleerde boeken, etc. In
den loop van dat jaar werd dit alles door een �bueckenprenter" uit
Deventer, Wiens naam niet genoemd is, gebonden. '') In Maart 1578
kocht hij terzelfder plaatse �Bibliotheca nova a fr. Francisco Senensi
collecta" (voor 3 stadtgl. en 6 st.), dat eveneens te Deventer

gebonden werd.ü)
In het volgende jaar werd de stad weder door Staatsche troepen

bezet, de hervorming opnieuw ingevoerd. 't Schijnt dat van Thyll
toen uitgeweken is naar het buitenland, waar hij overleed. In dat
en de twaalf volgende jareu deden de kerkmeesters voor de Librye
niets.... of misschien wel wat. maar dat zij schroomden op te
teekenen. Er is zooveel verdwenen !

< M'ltikkig is onderwijl de boekenvoorraad toch weder aangegroeid
zonder eenig toedoen der kerkmeesters. Toen n.l. de graaf van den
l',!")"-" in 1572 de stad hm am, snelde een woeste troep Soldaten en
burgers eerst naar het Predikheeren klooster, dat gedeeltelijk, ver-
volgens naar het Observanten klooster Galileen, dat geheel verwoest

') Rek. 1574 D. v. TL. 198 verso. 2) Rek. D. v. Th. 1575, blz. 36.
, Uck. D. v. Th. 157G blz. 72.

4) Kek. 1576, D. v. Th. blz. 72. Pater Simon, waarschijnlijk »Dorsten" of
�van Uoi-sttin" gchecten, stierf volgens 't necrolosium van 't Adamanshuis Jen 22e
Juni fl5)85. 5) Rek. 1577 D. v. Th. blz. 101 eu 101 verso.

ü) llek. 1578 D. v. Th. blz 131 .
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werd. Zooais wij boven reeds zagen bezaten beide kloosters eene
bibliotheek van vrij groote afmetingen : naar het schynt is van beider
boekenschat :t een en ander gered en bewaard gebleven in de
Librye. Wat het Predikheeren- of �Broederen" klooster aangaat "'
de Zutphensclle boekery bezit eene uitgave der werken van Joannes

Chrysostomus, in 1546 te Pary's versehenen. Op het schutblad
van het eerste deel nu vindt men deze merkwaardige inscriptie:

�Comparavit sibi haec D(i\i) Joannis Chrisostomi opera /V(ateiV
Joannes Wuestynck, Daventriensis, ujmd praedicatores Sutphaniae
dominicanam religionem profesans. Salut em parentum quorum
favore ea cmit petit omnium orationibus commendatam, <JK> l'dn-i
liix ntiiri sint. Lovanij anno (15)-^?." Dat er nog meer boeken
uit de bedoelde bibliotheek afkomstig in de Librye bewaard worden,

is wel waarschijnlijk, ofschoon wg er geene bewijzen voor vonden.
Dat verscheidene boeken, ook aldaar bewaard, uit de boekerij van

het klooster Galileen afkomstig zy'n, blykt uit verscliillende gegevens.
Reeds in 1574 teekende Van Thyll in de rekeningen aan : �Den

Priester en den Meister int gasthuys gesaut op karsavent, dat sie

Charta mundi die in de lyberye hanckt, gepapt (geplakt) ende ver-

maeckt hadden, welcke kart die Rentmeester int nieuwe gasthuys

ray gedaen heeft, want die eertits, eer Galileen destrueert was int

kloester plach te hangen.. . 7 st " J)

Dan bezit de Librye een exemplaar van Jacobus Faber Stapu-
lensis, Commentarii in Epistolas Petri et Pauli (Parisiis 1512) dat

op het schutblad de inscriptie draagt: �liber Jacobi Fäbriquilegavit
fratres de observant/a apwl Zutphaniam." Men meene echter niet,
dat het de beroemde Lefevre d'Etaples, Doctor der Sorbonne, zelf
was, die dit boek aan de Zutphensclle Observanten vermaakte....

want de man, die dezen regel schreef zal wel niemand anders zijn
dan de Deventer schoolmeester Jacobus Faber, geboren in 1472,
die leeraar werd van de tweede klasse der t'raterschool aldaar, en
verschillende boeken van zijn beroemden Paryschen naameenoot ten
gescbenke kreeg, waarvan hij er meerdere aan de bibliotheek van

het Fraterhuis schouk. 2) Dat hij raet het Observanten klooster

l) Rek. D. v. Th. 1574. blz. 199 verso. 2) Zie J. C. van Slee's Inlciding op
den Catalogus van de Athenaeum-Bibliotheek te Deventer, eerste deel, 1896, blz XU.
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Galileön, 't eerste in deze streken van ons land, bekend was, is
niet bevreemdend.

Vervolgens valt er te wyzen op een exemplaar van Augustinus'
Psalmorutn explanatio, in 1489 te Bazel versehenen, dat op bet
schutblad de volgende inscriptie draagt: �Ex ordinacione Exccu-
tnrinn testamanti quondam honoralilis domini Lamberti Middendorp
praexen« Über legatus est ad librariam conventus Minorum de
observancia prope Zutphaniam. Orabunt pro salute animae eius-
dem." Dezelfde Lambertus Middendorp vermaakte ook een tweetal
boeken aan het Deventer Fraterhuis, onder dezelfde voorwaarde ')
Eindelijk vindt men in de Librye nog een handschrift, beheizende
het tweede gedeelte der Summa van Thomas van Aquino. Tegen-
woordig ontbreken daaraan de eerste bladzijdon; docli ruim twee
eeuwen geleden, toen het nog volledig was, vond de Zutphensche
predikant Johannes Lomeier daarin de woorden: �Istum librum de-
derimt ad librariam conventus Fratr. Minorum in Galilaeä, prope
Zutphaniam, Germani fratres M. Hermannus, et H. Joannes
Herwin de Zutphania, ut pro ipsis et eorum parentibus oretur:
i/tti in testamenti sni pagina desideraverunt, ut inpraedicta libraria
catenatus pernunirat." -)

Maar er is meer. In de archieven van de St. Walburg berust

een �Inventarium, quorundam librorum per venerabiles et eximios
viros Guilhelmum Barner, Henricura Loen, Godefridum Barner et

Guilhelmura Aessack... turn in domo Virginum aut Monacbarum

vulgo dicta dat Ronsdeell') turn in aedibus Cornelii Iseren *) reper-
torura qui forte libri ante destructionem fratrum Minoritarum
Coenobii prope Sutphaniam tunc siti, partim ad Bibliothecam, par-
tim ad chornm eiusdem monasterii pertinebant - factum et

conscriptum per me Notarium infrascriptum in hunc qui sequitur

]) van Slee.blz. XII. Zie ook Dumbar, Deventer I, 473. 2) Job. Lomeier, de Biblio-
thecis, libersingularis, ed 2a Uhrajecti V680 p. 305. Hij voegt er bij datMulinkroüus,
volgens eene plaats in zijne Dissert. de arte typograph. cap. 8 een cxeraplaar bczat
van (iuliclraus Duranti, Kationalc divinorum off. gedruktdoor JohannesFusten Petms
(Schoiffer) te Gernshem in 1459 -- door Malinkrotius als uitvinders van de boek-
drukkunst beschouwd - waarin hetzelfde inschrift voorkwam.

3> Een nonnenconvent kort bij de muren der stad gelegen, 't kortst van alle bij
't klooster (iulilei-n.

4) Dcze komt in 15fiO 't eerst, in 1572 't laatst in de fchepenlijst van Zutphen voov
Vtrmoedelijk vond hij in dat jaar den dood,
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modum Sutpbaniae Anno 1575 die 15 Decembris Welmarus
Schulthen." In ander schrift, waarin men de band van Derck
van Thyll kan berkennen, staat daarby aangeteekend: �libri qui
in margine habent literam b. repositi sunt in nostra bibliotheca."
Welnu, in deze lyst zyu een tiental boeken met deze letter ge-
merkt : minstens zes daarvan worden nog op heden in de Librye
bewaard.

Eenige jaren later, n.l. in 1582, vervielen de boeken door den
Rector der Latgnsche school Derk van Velp aan zijn neef Orige of
Adriaan nagelaten, aan de kerk, daar 't neefje naar 't schijnt met
toestemming zyner verwanten de school verlaten en zicb op een
ambacht toegelegd had. ') Ook van deze verzameling is in den loop
van drie eeuwen heel wat zoek geraakt, zooals blijkt uit den ge-
schreven catalogus. Eene merkwaardige collectie Latynsche scbool-
boeken uit de zestiende eeuw, nu nog aanwezig, scbynt grootendeels
uit Velps nalatenscbap afkomstig. -)

Nadat Zutpben in 1591 door Prins Maurits ingenomen en daar-

mede voorgoed van de Spaanscbe dwingelandy verlost was, kwamen

de bervormden weder aan bet bewind. Vermoedelijk op last van

de stedelijke overheid werden op den 18den Augustus 1593, detoen
naar bet schynt grootendeels ontvolkte nonnenconventen Adamans

klooster, Heer Henricksbuis en Usendoorn �gevisiteert", en eene
inventaris opgemaakt van de boeken, welke men in bunne libryen

aantrof.3) Vond men in bet eerste convent een paar honderd boek-

deelen, in bet tweede waren 6f geene boeken meer aanwezig. of
men beeft dit klooster voorloopig nog de visitatie bespaard; van
het derJe eindelijk staat slechts een achttal werken vermeid. In

hoeverre ook boeken uit de beide laatste kloosters hun weg von den
naar de Librye, is ons niet gebleken; maar negen verscbillende
werken, waaronder zeven incunabelen, aldaar bewaard, dragen nog
het opscbrift: �Libtr /lomus üan<-t<ir Agnetae alias Adamans x/tt-
phania." Ook is er nog een boek, waarin men op bet schutblad
leest: �E»t Über D. Andreas Everwyen de Docsborch,

') Volgens eene aanteekening, waarschijnlijk door den kerkmeester Evert Aessak
op de keerzijde van dien inventaris geschrcven.

2) Slechts in enkeie komt zijn naam of Handschrift voor.
3) Deze inventaris berust op 't stcdelijk archief.
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domns clericorum", waaraan door eene andere band werd toegevoegd
�Ai/netis Zutpli(nti<>nxiH." In de geschiedenis van Zutphen is deze
laatste pater van Adamanshuus, die langer dan vjjf en twintig jaren lief
en leed met zijne stadgenooten deelde, met eere bekend. Hyj bekleedde
/ijno waardigheid van 1566 af tot hy in Juni 1593 stierf '): en het
was zeker voor een deel uit wehvillendheid jegens hem, dat men de
visitatie van zijn klooster zoolang uitstelde.

Een soortgelijke reden zal Avaarschijnlyk ook bet onderzoek van
l teer Hemickshuys voorloopig verhinderd hebben. Daar toch woonde

sedert 1584 de oude Bernard Bouwhuys, een man van zeldzame

geleerdheid. Omstreeks 1515 geboren, bracht hij het tot de waardig-
heid van vicarius van S. Katharina in de Sint Walburgskerk.2)
Onder de lange reeks van boeken uit zijn nalatenschap afkomstig,
welke tegenwoordig uog in de Librye bewaard worden, is er bijna

geen, of het draagt in tallooze aanteekeningen op de schutbladen of
in margine het bewijs, dat hij er ijverig iu gestudeerd heeft. In bijua

alle vindt men nog met zeer regelniatige, kleine hand gescbreven:

�Sum Bri'i/i/nlt Ijnirluisii y.y.t T<M tpi'/.w" of iets dergelijks. In een
foliant schreef hij �(S'«m Domini et Magistri Bernhardi Sowhuysii,
ttfriiisque Juris Baccalaurij nee non trium praeclarissimarum
li)ii/ni.innn )in.>f<wori# v-*'- TW y./.w." Belialve een groot aantal
Griekscbe en Romeinsche klassieken kwamen er ook enkele Hebreeuw-

scbe werken in zyne bibliotheek voor; in een dezer laatsteteekende
hij aan, dat het in het jaar 1539 in zyn bezit kwam Dat hij
omstreeks dien tijd drnk bezig was met de studie van het Grieksch
blijkt uit een fraai afschrift der ^T:- wTnea.tei. van Aeschines en
Demosthenes, dat tot op bedeu bewaard gebleven is, waarbij hij
zelf schreef.' �Anno n f'hrixto nuto millesimo guinyentesimotricesimo

eyo Dominus Bernliünlus Bowhuysius Itas dt/<>n<in clarissi-
Oratorum viz. Demostlicnis ei Aesclnjnis orationes graecas

excrcendae ortltograpliiae yratia in litteris Grecanicispropria manu
»h,n wr'nisi " Zoo lieeft hij, waarschijnlijk met dezelfde bedoeling
ook een afschrift gemaakt van Theocritus' gedichten, dat in den

') Volgens 't bewaard jjebleven Necrologiura van Adaraanshuis, waarin hij vermeld
Staat als pater Andries van Doesborch. aat als pater Andri«

2) Zie Acta Visits 2\ Zie Acta Visitationis Dioec. Daventriensis ab Aegidio de Monte facta 1571
Xwolle 1S86, p. 84.
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aanvang dezer ecuw nog in de Librye berustte, maar sedert ver-
dwenen is. ')

Tegen betaling van 200 daler van 30 stuivers 't stuk kocht hij
in 1585 kost, inwoning met inbegrip van v nur eu licht, alsmede
verpleging in geval van ziekte, welke ook, bij de nonnen van Heer
Henrickshnys, die alle bezittingen van hnn convent ten onderpand
stelden voor 't geval zij den �werdigen en walgelerden" man te kort
mochten doen. Hy van zijn kant vermaakte tegelijkt-rtijd al zijn
huisraad, en wat verder in z\jne woning niet �nagelvast" was aan
't genoemde klooster �beholtelick" - uitgezonderd - zijne �boecken,
registeren, contrefeytsell, beldwaerck, carten, bryeve, parapyreu, een
holten anrichtsschottele en een Thrisoor" (käst), welke laatste naar

het schijnt voor het Predikheerenklooster bestemd was. -)
Hoe lang de waardige man onder de zorgvnldige verpleging der

vrome nonnen zijn bestaan nog gerekt heeft, bleek ons niet, maar
dat hij niet zoo bijzonder gauw overleden is mag men aüeiden uit
het feit, dat de vroedschap der stad den 24.sten November 1602

besloot: �de boeken van Bonhnys nyt Heer Hendrikshuys, berus-

tende onder eenige Predikanten en den Rector, ad perpetuam rei

memoriam in de Liberie te houden, en naar onder gewoonte aan

ketenen te sluyten." 3)
Ook uit enkele verderaf gelegen kloosters schönen eenige boeken

in de Librye verzeild te zijn geraakt: er zijn er nog, die het op-
schrit't voeren �Liber monasterii Bethlemensis prope Doetinchem",4)
terwijl in andere aangeteekend staat: �l'^tinni ht iiioittr Sancti

Hieronymi prope Rattern', waaruit blijkt dat deze uit het klooster
�Hulsbergen" afkomstig zijn. '"')

Uit het feit dat Bouwhuys' boeken op last van de stedelijke
vroedschap naar de Librye werden overgebracht, zoa men kunnen

afleideu, dat zij zieh, behalve het toezicht op de kloosters en hunne
bezittingen ook dat op de bibliotheek der kerk aangetrokken heeft.

') 't Feit staat reeds vermeid bij Lomeier, de Bibliothecis, p. 301. Dat 't hand-
schrift in 't begin dezer eeuw nog aanwezig was bleek rnij uit een geschreven catulogus
opgemaakt door Ds. van Wullen.

2) Volgens een Charter, bewaard op 't stedelijk archief. 't Ware tc wenschen dat
alles, wat achter dat �beholtelick" staat bewaard wäre gebleven !

3) Het waren er minstens 25. 4) Zie over de geschiedenis van dit klooster: Is.An.
Nijhoff, Het klooster Bethlehem of Bielheim. Arnhem 1s:, l.

5J Sommige deelen dragen tevens den naam »Petrus Rovlandus."
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En dit is werkelyk het geval. Zoo besloot zy op den 9den Decem-
ber 1608 ,,'t slot van de Liberie te doen veranderen en niemand
de sleutel te vergunnen, veel minder eenige boeken daeruyt te laten
volgen." Vermoedelijk was ook het stadsbestuur tot dewetenschap
gekomen, dat een groot deel van den boekenschat die vroeger aan-
wezig was geweest, successievelijk verdwenen was. En dat was

niet te verwunderen, waar zoovele sleutels van de boekerij in oinloop
waren en het bestuur van stad en kerk telkens in andere handen

overglng!

Doch aan eene bibliotheek die voortdurend gesloten blijft, heeft
niemand iets dat hebben ten langen leste ook ZutpLen's vroede
vadoren ingezieu. Na er op den 22en Augustus J617 reeds over
gesproken te hebben, besloten zy den 13den Juli 1622 den Stads

Procurator Egbert van Lennep tot �Inspecteur" over de Librye
aan te stellen. Men zou trachten van de Gedeputeerden vrije woaing
voor hem te verkrijgen en legde hem een salaris toe van twee pond
groot per jaar. Tevens werd vastgesteld dat nevens hem ook de

predikant en de kerkmeesteren sleutels zouden krijgen.

De Stadsprocureur heeft echter niet veel wil van zijne nieuwe
functie gehad, want op den 9den October van hetzelfde jaar werd
reeds besloten in zyne plaats den �conrector" aan te stellen. Ofschooii

's mans naam in de desbetrert'ende bescheiden niet genoemd wovdt,

mag men wel als zeker aannemen, dat hier Petrus Gackelius bedoeld

wordt, van 1618 tot 1627 conrector te Zutphen, daarna te Leiden. ')
Bij resolutie van 23 Maart 1627 werd Johan Anton Biber, sedert 1618

Rector der Latijnsche school, tot zijn opvolger benoemd. 2J Tegen

hetzelfde jaargeld, dat ook zjin voorganger had genotea, n.l. 25

Carolusgulden, heeft hy den post van bibliothecaris waargenoinen
tot aan zijn dood in het jaav 1659.3) En naar het schynt heeft hij

]) Zie Dr. "W. J. A. Huberts, Geschied, der Zutfensche Latijnsche school, Zutfen
1863, blz. 63.

2| Biber \vas eefSt rector te Düsseldorf. Toen hij in 1654 zijn honorarium als
bibliothecaris uitbetaald kreeg schreef hij onder de quitantie ,,Johan Anton Biber,
Nassovicus, Lanbergensis, bactenus scheine Zutphaniensis Rector per annos circiter 36,
nuper vero ab Illustr. Dominis comitatus et civitatis Zutph. rüde donatus."

:'i Een groot aantal quituntk'S van zijne hand blecf in 't archief der St. Walburgs-
kerk bewaard. (Ueliass. pakketten over de jaren 1628-59.) Aangaande zijn voor-
ganger vond ik eenige ordonnantics tot uhbetaling der genoemde som aan den
conrector, doch zijn naam Staat daarin niet vermeld. (Geliass. pakketten 1624, 25etc).
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zyne waardigheid uiet geheel als eene sinccure beschouwd. In eene
rekening van het jaar 1634 vonden wy ten minste dat voor hem
gekocht waren 5 boek papier om �de registers" - waarschijnlyk
eeu nicuwen catalogus - - �van de biblioteecq op te schriven.'1 Die
registers bleven echter niet bewaard.

In Rector Biber's tijd heet't het de Librye niet aan belangstelling
ontbroken. De toenmalige predikanten van Zutphen, Gellius de Bouma,
Sebastianus Damman en vooral Willem Baudartius waren allen man-

nen met wetenschappelyken zin, ofschoon alleen Baudartius zieh eenigs-
zius naam gemaakt heeft door zyne talryke historische geschriften eu
zijne deelneming aan de overzetting van den Statenbybel. 'j 't Kon niet
missen of zulke mannen moesteu inzieu, dat ook eeue betrekkelijk

kleine bibliotheek als de Librye hun van groot nut kon zijn, mits
zy eenigermate gehouden werd op de hoogte van den ty'd. En daarvoor
hebben zij hau best gedaan. Op hun aandrijven werden waarschijnlijk
volledige uitgaven der werken van Luther, Calvyn en Zwingli aan-
gekocht; door hun toedoeu verkreeg de Librye staudaardwerken op

het gebied der kerkgeschiedeuis, als de Annales ecclesiastici van
Baronius en Bzovius, van Salianus en Torniellus; op hun voorstel

vermoedelijk ook de werken van Rodolphus Hospiuianus, Bigne's

Bibliotheca veterum patrum, en de geschiedboeken van Van Meteren

en Bor. ~) Daar echter het kerkbestuur in dezen tijd niet meer bij

machte was den aankoop van dergelyke kostbare uitgaven alleen te
betalen, drongen zy ook by de vroedschap aan op steun. �Op
propositie der Predikanten", werd dan ook den 21en Xovember 1632

�geresolveert tot incoop van nog eenige boeken, waertoe jaerlijks

uyt de levendige vicarien en incomsten der kloosteren enige peuniugen

zullen geemployeert en van de Gedeputeerde Staaten en kerkmeesters
eene goede bylage verzocht worden."

Nu de Magistraat zieh geldelyke opofferiDgeu voor de bibliotheek
getroostte, meende zij zeker ook een woordje te mögen meespreken
over het bestuur van die inrichting. Den 23sten Januari 1633 werd
ten minste �een nieuwe ordonnantie tot conservatie der bibliotheecq

') Zie over hcm: A. C. J. van der Kemp's rtikel in 't Archief voor Xeilcrl.
Kerk<;eschicdenis deel VII blz. 225-277. 's Gruvcnbage 1899.

2j In de Geliass. pakketten over de jaren 1631, 1633, 1635, 1636 vindt men
<iuitanties voor enkele der bovengenoemde boeken, soms door Gellins de Bouma of
Scb. Damman onderteekend.
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gearresteert om in de Cancellarye1' - d. w. z, het kerk-archief -
bewaart te worden/1 ') Wie na dit alles meenen mocht, dat de predi-
kanten, op wier initiatief dit alles eigenlyk gebeurde, het ook van
linnne zyde niet aan stoffelyke bewy'zen van belangstelling, in den
vorm van bocken b.v., lieten ontbreken, vergist zieh. Van de vele
werken, welke Baudartius in liet licht gaf, bezit de Librye geen
enkel exemplaar! Ea het is nog de vraag of de eerste drukvanden
Statenbybel (1637) welke de boekery bezit, door hem geschonken
dan wel door het stadsbestuur aangekocht is. Van zijn ambtgenoot,
Gellius de Bouma, weten wy ten minste, dat hij de Librye eene
bijbeluitgave in drie talen, door David Wolderus in 1596 te Hamburg
in het licht gegeven, heeft geschonken.2)

Toen Rector Biber in 1654 op pensioen gesteld werd, bepaalde
de Magistraat, dat �'t opzicht van de bibliotheecq aen die opheden
by provisie geadmitteerde rector Barthisius" zou opgedragen worden,
�mits dan den ouden Rector 't tractement ad vitam behoude."

r_".! Aug\ 1655). Doch deze Johan Bathisius de Grandville, Theol.

en Philos. Dr.3), vroeger conrector te Bergen op Zoom, is slechts
twee jaren rector geweest, en heeft, daar Biber tot 1659 leefde,

nooit een cent voor 't bibliotbecariaat ontvangen. Na Biber's overlijden
werd den 16en Mei 1650 het toezicht op de boekerij door 't stads-
bestuur opgedragen aan den Rector (Herman) Upmeyer "j, vroeger
lector quartae classis, die dan ook in 1660 eu '61 het honorarium
van 25 Carolusgulden in ontvangst heeft genomen.

Gedurende de eerstvolgende jaren zal de Rector Bernhardus
Clausenius 't wel genoten hebben5;, die in 1669 opgevolgd werd
door den reeds meermalen genoemdeu Johannes Lomeijer, vroeger

predikant te Doetinchem, na 1674 te Zutphen, van wiens hand
(juitanties over de jaren 1672 tot '75 bewaard bleven. Uit eene
plaats in de Raadsresoluties valt af te leiden, dat hij een catalogus

') Zij is echter verdwenen.
;) Ds. van \Vullen, die in 't begin dezcr eeuw een soort fan catolo^us van de

Librye maakte vond in 't bcdoeldc werk nog de inscriptie : doüaturn a Gellius de
Jlmima, Ecclesiaste Zntphaniense, A". 1035.

3) Naar het schijnt is de lijst van rcctorcn door Dr. Huberts in 't bovcn aange-
liaalüo werkje gegeven op vcrwhiüende ])laatsen minder juii-t.

<) Deze l »mtsclier körnt in 't bovenaanjrehaalde weikje van Dr. Iluberts over de
Latijnsche school allecn voor als lector 4de classis.

'">) Quitanties van zijne hand bleven echter niet bewaard.
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van de boekerij heeft vervaardigd, die echter verloren geraakt is ');
maar in zyn werkje �de Bibliothecis" heeft hy aan enkele opmer-
kingen over de Librye een plaatsje gegund.") Oedurende het vol-
gende tiental jaren was Samuel Pitiscus, de schrijver van 't bekende
Lexicon Latino-Belgicum, �Rector scholarum et ßibliothecae prae-
fectus." 't Eenige feit waaruit blykt dat hij wel eens iets voor de
boekerij gedaan heeft, is een Latynsch opschrift van zijne hand op
't schutblad van Matthaeus Polus' werk �Synopsis criticorum aliorum-

que Scripturae interpretum" (Londini 1670-76) meldende, dat dit
boek in Januari 1680 aan de bibliotheek geschonken werd door

Gilbertus Coke, �Britannicae cohortis praefectus", te Zutphen in
garnizoen.3)

Nadat Pitiscus in 1685 tot Rector te Utrecht benoemd was

werden beide functies opgedragen aan Johan Flenderus, vroeger
rector te Kleef, die ze tot 1720 vervulde. Ook hij heeft eenige

malen mögen constateeren, dat er nog menschen waren die voor de

Librye wat over hadden. Blykens eene inscriptie van zyne hand
schonk zekere Carolns Coke, blijkbaar een bloedverwant van den

bovengenoemden Engeischen kapitein, in 1690 de �Opera omnia"
van den Cambridger theoloog Henricus Morus aan de bibliotheek,
terwijl in later dagen meermalen boekgeschenken in kwamen van
den kerkmeester Winoldus Valck, Doctor utriusque Juris.4) Naar
het schijnt konden deze op de pulmten geen plaats meer vinden,

waarom men eene groote boekenkast liet maken, welke nog heden
op de middelste der drie deuren de inscriptie draagt:

DOCTOR ET AEDILIS WINOLDUS

VALKIUS HANCCE

BIBLIOTHECAM AUXIT LIBRIS

ARCA HACCE REPOSTIS:

') Raadsresoluties op S Januari 1721.
2) Editio secunda, Ultrajecti 1680, pag. 301 - 305.
3) Eene dergelijke inscriptie van zijne hand zal gestaan hebben in den Neder-

landschen bijbel in 152S door Willem Vorstcrman te Antwerpen gedrukt Deze werd
Tolgens den catalogus van Ds. van Wullen in 1682 aan de Librye geschonken door
Frederik van de Capelle, Heer van den Boedelhof, doch is sedert dien tijd erg
geschonden, zoodat ook 't inschrift verdween.

4) Hij was Kerkmeester in 1688 en "89, volgens de beschikbaregegevens; misschien
is hij 't gebleven tot aan zijn dood. In sommige boeken schreef flenderus uitdruk-
kelijk, dat zij door Valck geschonken werden.

16
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"

EUGE BONUM FACTUM! DIGNÜ
HOC MEMORARIER AEVO.

C10IQCCXVIIL

Toen Valk in 1731 stierf k\vara zijne geheele reclitsgeleerde
bibliotheek aan de Librye, waardoor de käst grootendeels gevuld
wrrd. Dit feit gaf den toenmaligen Rector en Bibliothecaris Huy-
bert Sluiter ('1720 - 1735) het volgende gedieht in de pen :

Valkianae Memoriae S.

<,>iii mentis hanc rnedicam tabernam plurimis
Quondam libris ornaverat,

Winoldus Aedis providens buius sacrae
Curator olim Valkius

Xunc largitatem denuo nobis probat
0 seculi rarum decus !

niiicunque Lector munere ex hoc proficit,
Mentisque vitia corrigit,

Meritas datori gratias agat libens
Yalkiijue memoriam colat.

Sie vera Liberalitatis indies

Magis vigebit Gloria. ')

Ook Sluiter schijnt op zijne beurt een catalogus van de Librye
vervaardigd te hebben, die al weder zoek geraakt is. -) Van de drie
volgende rectoren, Otto Coenraad Brülfel (1735-1762), vroeger
conrector te Middelburg, Petrus Bondam (1762-1763) die hoog-
leeraar werd te Harderwijk, eu Hendrik Johannes Arntzenius(1763
-1774) later hoogleeraar te Groningen, valt hier niet anders te

melden, dan dat zij hun post van bibliothecaris beschouwd hebben
als een sinecure... als men tenminste het innen van 't gewone hono-
rarium niet als �werkzaamheid" opvat.3) En van Petrus de Grient
Dreux 1774-1815 valt niet veel beters te zeggen. Hij maakte in

1775 een afschrii't van den catalogus welke Sluiter indertijd ver-

vaardigd had: maar andere sporen van zijn meer dan veertigjarige
werkzaamheid zijn uiet te vinden. Voorwaar, een magere vergoeding
voor de 1000 gülden, welke hij gedurende dien tijd ontving!

Misschien was het wel met het oog hierop, dat men, toen de

') Het Staat in den catalogus door de Grient Drcux in 1775 vervaardigd. In eenigszins
gewijzigden vorm vindt men het in Goeree, Joodsche Oudheden in de Librye.

5) Een oude gcschreven Catalogus van de Librye berust in de Koninkl. Bibliotheek.
3) Quitanties vond ik vele van Brüflfel en Artzenius; van Bondam niet want

gedurende die jaren ontbreken de stukken.
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Orient Dreux in 1815 wegens hoogen leeftijd ontslagen werd, besloot
het ambt van bibliothecaris eens aan andere banden toe te ver-

trouwen. �De poste van Bibliothecaris der groote kerk is by reso-
lutie der kerkelyke commissie d. d. 24 Juny 1816 opgedragen aan
den tydelijken oudsten leeraar der Nederduitsch Hervormde Ge-
ineente alliier, tegens genot van het daartoe staande honorarium van
25 gülden jaarlyks." ') Ingevolge dit besluit traden nu achtereen-
volgens als bibliothecaris op :

Ds. Dirk van Wallen. 1816-1832.

Ds. Dirk Bax. 1833-1837.

Ds. A. Verwey. 1837-1868.2)
Van Wullen is het geweest die zöö gewerkt heeft, dat zijne op-

volgers de betrekking weder als eene sinecure konden beschouwen.
't Eenige wat deze merkwaardige mau door de drukpers algemeen
maakte, is eene �gedachtenisrede", den 20 November 1822 gehouden,
�wegens de verovering der stad Zutphen door de Spanjaarden in
in November 1572." Maar wij moeten hem de eer geven, dat hij

ontzaglyk veel meer heeft gedaan. In de eerste plaats heeft hij de
kerkelijke arcbieven op voor dien tjjd voorbeeldige wijze geregeld.
Daarbij maakte hij eene groote menigte aanteekeningen over allerlei

onderwerpen van kerkbouw, kerkiurichting en kerkelijke persouen :

niet met zooveel zorg bewerkt dat zij eenigszins geschikt zijn voor
publicatie, maar loch een goeden leiddraad vormend voor wie eenigs-
zins van de geschiedenis der Zutphensche kerk op de hoogte wenscht

te körnen. Eindelijk bewerkte hij, behalve een inveutaris van het

archief, ook een tweetal, voor zijn tijd zeer voldoeude, catalogi van

de kerkelyke bibliotheek, waarvau wij af en toe met vruchtkonden

gebruik maken bij de samenstelling van de onze. Dirk van Wallen

heeft gewerkt, zoolang 't voor hem dag was ! 3J
Ds. Verwey werd den den 2en Maart 1868 uit zijne functie ont-

slagen. 4J In het volgende jaar gaven H. H. kerkvoogdeu nog eene

l) Rekening over 1816, blz. 39.
-') Volgens de Rekeningea van de rentmeesters is hun geregeld 't honorarium

uitbetaald.

3) Bij zijn overlijden bleek, dat Van Wullen een gedeelte zijner boekerij, meestal
klassieke schrijvers in Amscerdamsche prijsbanden, aan de Librye vermaakt had.

4) Notulen van 't College van kerkvoogden op dien datum.
16*
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toelage van 10 gülden aan eene weduwe voor 't schoonhouden der

bibliotheek, doch daarna schont men de zorg voor 't gebouwtje en
wat er bewaard werd raaar overgelaten te hebben aan den koster.

Menschen op leeftyd hebben ons meermalen verzekerd, dat in hunne
jeugd, dat wil zeggen terwyl Ds. Verwey de betrekking van biblio-
thecaris vervulde, de Librye geworden was tot eene speelplaats voor
de schooljeugd, een speelplaats waar alle toezicht ontbrak. Behoeft
't ons te verwunderen, dat vele boeken en ook de weinige bewaard
gebleven handschriften erg gehavend zijn?

Misschien was het wel met de geheime bedoeling ten minste een
deel van den boekenschat voor algeheele destructie te bewaren. dat

de toenmalige archivaris van Zutphen, Mr. R. W. Tadama, in December

1857 eu Juni 1858 tot het College van kerkvoogden het verzoek

richttc, de boeken, welke in eene - - sedert verdwenen - - käst in

de Librye bewaard werden, alsmede verschillende andere, welke hem

merkwaardig toeschenen, in bruikleen te geven aan de stad. Men zou

ze bij de stedelijke archieven bewaren en voor het publiek toegan-

kelijk stellen. Onder beding, dat de verzameling ten allen tijde weder

kon opgevorderd worden, werd dit verzoek ingewilligd, en zoo ver-

huisden een paar honderd boekdeelen, waaronder hoogst merkwaardige,
eerst naar het gemeentehuis, later naar het archief in het �Wijnhuis."
\Vij meenden echter goed te doen deze collectie terug te bvengen
ter plaatse, waar zy van oudsher behoorde.

Door de voortdurende verwaarloozing begon het inwendige der
Librye er zeer vuil uit te zien. Niet zonder grond schreef zekere
Heer Pfaff, een student uit Heidelberg, die de Librye in 1889 met
zijne zuster bezocht, in het vreemdelingenboek: �Wir fanden es sehr
interessant aber sehr staubig.'' Doch het duurde nog tot 1897, voor,
op initiatief van een der kerkvoogden, het oude gebouwtje aan een
duchtige schoonmaak onderworpen werd, zoodat het er nu weder
toonbaar uitziet. Ook de boekenschat is sedert eens Hink onder

banden genomen.
En zoo Staat daar dan de Zutpbensche Librye, een brok middel-

eeuwen in den morgen van de twintigste, onder de bezienswaardigheden
van ons land zeker niet de minst merkwaardige. Zij wordt tegen-

woordig bezocht door schoolkinderen, die toch ook eens de voetsporen
moeten zien van den duivel, die er, in de gestalte van een poedel.
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Starings Jarorair bezocht; zy wekt de verbazing van burgerlieden,
die nog nooit gehoord hadden, dat raen vroeger de boeken aan
kettingen bewaarde; zy ziet geleerden binnen bare muren, die ten
minste eens in hun leven door eigen aanschouwing willen weten,
hoe eene middeleeuwsche bibliotheek er uitzag; zy trekt de aan-

dacht van kunstenaars, die 't vaak niet laten kunnen haar een

plaatsje te geven in hun schetsboek ; zy opent zieh soms voor Room-
sche geestelijken, die 

Maar laat ons kort zijn : de Librye trekt bezoekers uit alle hoeken

van ons land, uit alle deelen der wereld. Dat bewyzen de deuren

van de oude käst, die er staat, van boven tot onder overdekt met

namen en adressen; dat bewyst vooral het vreemdelingenboek, nau-
welyks een dozy'n jaren oud en niet eens trouw bygehouden. Buiten

de landgeuooten, körnen er vele Engeischen en Amerikanen, maar
ook Franschen en Duitsehers. Men zag er menschen uit Kopenhage

en Kaapstad, uit San Francisco en Nieuw-Zeeland. Op den tienden
Augustus 1897 zag de Librye ook H. M. Koningin Wilhelmina
met hare Moeder binnen haar muren.





BULAGEN.

ELEGfA

AENOLDI NOVIOMAOI, HIBRONYMIANI DRUSIBURGENSIS
quae tabulae pensili inscripta, pendebat in ecclesiae

Sanctae Walburgae Bibliotheca.

Congessere libros Ptolemaeus, Julius, et qui
Forte suum a Vespis nomen habere potest.

Magna quidem bis habiti peperere encomia fasces,
Et tot victrici regna subacta manu.

At majora tarnen studiorum bis protulit ardor,
Auctaque magnilicis Bibliotheca libris.

Expetit Imperium vis saepe tyrannica, et ausus
Approbat auspiciis sors male caeca suis.

;Nam solet ista bonis plerumque obsistere, et illos
Evehere, improbitas quis scelerata placet.

At stüdia amplecti, studiisque fideliter uti,

Yirtutis proprio non nisi fönte scatet.
Historiae unde ferunt tales viguisse probatis

Moribus, et fama consenuisse bona.

Gaudendum ex animo, quod et ista aetate videmus,

Quos juvat illorum splendida facta sequi.
Aspice quam pulchra domus haec testudine circum

Pendeat, et niteat quot decorata modis.

Hinc fera flamma procul, procul importuna vetustas,
Floreat, augescat, tristia damna procul.

Omnino Aoniis sedes dignissima Musis,

Quas reor huc gressus accelerasse suos.

Neglectisque ultro sylvis, et fontibus, antrisque
Usque hie delicias quaerere velle suas.

Hie tibi de variis praeclara volumina rebus

Ordine perpulchro quaeque locata jacent.
Omnia sunt syncera fide, seu sit novus Author

Sive vetus, retinent Schismata nulla locum.

Schismata quae telis tot se discordibus edunt
Ut satis inde scias frontis habere nihil.

Omniaque extremis tarnen huc contendere caudis,
Ut verum obscurent, impietate Duce.
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Ergo bujus quoties pede transis limina tecti,
Submissä genium fronte verere loci.

Authores venerare etiara : deinde omnia raptirn
Curarum ex animo taedia pelle tuo.

Ut, quaecunque leges, attente ea cuncta recondas,
Et studii pretium grande referre queas.

Hie scopus est, huc spectabant, qui clara pararunt

Divino ingenio tot monunienta viri.

Si secum mala nulla agitat, dictante Catone,
Qui concinnandis semper itierrat agris:

Quo minus id faciet libris qui gaudet honestis,
Et tali internam vomere versat humum ?

Diligite, exclamat. sacra scripta, Hieronymus, et mox
Nullus erit seelerum, quae caro gignit, amor.

Moribus huc aegri: sunt hie medicamina, laetis
Non unquam in herbis qualia Phoebus habet.

Huc quoque longa quibus confert fastidia tempus,
Lassatae hie mentis dulce levamen adest.

Turpe locis levibus, poclisque madentibus horas

Fallere : quin istud perdere tempus erit.

Insudate libris: ita, quod remeabile non est
A tergo linquet commoda tnagna sui.

Nempe beatifico juvat indulsisse labori,

Intimaque aethereo nectare corda fovet.

Vos quoque quos pleno ditavit copia cornu,
O, adjutrices laue adhibete manus.

Multa quidem domus haec et magna voluniina servat,

Quae tarnen optantur plurima abesse liquet.

Fundamenta jacent, sed adhuc fastigia desunt,
Multoruni haec operam, subsidiumque petunt.

Quisque det, indulgens quantum fortuna ininistrat,
Et sensim ex parvis grandis acervus erit.

Huc derivetur, quod sumptus inutilis, et quod
Alea damnipotens, quodque taberna vorat.

Sie demum emerget, tacito quasi foenore, possis
Quod dare, pauperie non retrabente manum.

Nee dare poeniteat, non absorbebitur alvo
Quod datis: ante oculos mobile sernper erit.

Nee cuiquam proprium, sed commune omnibus. binc ut
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Grandia venari comnioda quisque queat.

Ista quasi irriguo manabunt fönte deinceps,
Dum dulcem strepitans Issela radet humum.

Nam decora ut florens serves Zutphania muU.i,
Adferet at summum Bibliotheca tibi.

Cujus ut agnoscant exordia prima Nepotes,
Asscribam certis carmina bina notis :

aVgVsto oCCVrrens CoeLestI VIrgo sVb aXe
ad CVLMen faVsto pondere traXIt opVs.

AMSTERDAM.

Karthuieerklooster �de Hauen der Zaliylieid"

Item dominus Nycolaus Hoecsk dedit magnam copiam librorum
centum volumina.

Item contulit frater Theodoricus Sloyer primus erector et motor dom.us

predicte 
1. Item ab eodem diversos et notabiles libros scilicet Bibliaru unam

parvulam et bonam ;

2. Primam prime et secundam secunde beati Thome ;
3. Augustinum super Johannem ;

4. Confessiones Augustini in pergameno.
5. Crisostimum super Matheum.

6. Climacum et quamplurimos alios tractatus parvos.
7. Et conscripsit missale integrura in franceno.

8. Et notavitgradualia plurima et antifonarios quibus utimur in ofiicio divino.

Item habuit domus praefatus diversos libros quos extra ordinem. antequam
recipiebatur, sibi comparavit et etiam quamplurimos in ordine et extra
conscripsit.

9. In primis Bibliam parvulam satis bonam in pergameno.
10. Item Crisostimum super Matheum ex parte.

11. Jeronimum super Matheum ex toto.
12 Pastorale Gregorij.

13. Dyalogorum Gregoqj.

14. Decem et septem libros moralium beati Gregorij.
15. Gregorium super Esechielem

16. Sermones Augustini in monte.

17. Sermones Augastini ad fratres in heremo, ter.

18. Sermones beati Bernardi tarn de tempore quam de s anctis.
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19. Sermones eiusdem de diversis.

20. Sermones eiusdem frequencium (?)
"21. Omelias super missus est Et saper Qui habitat et Colloquium

Symonis et Jesu.
22. De Consideratione.

23. De diligendo Deutn.
24. Ad milites templi.
25. Apollogeticum.

26. De gradibus humilitatis, bis.
27. Ad fratres de Monte Dei. bis.

28. De Gratia et libero arbitrio.

2V». De praecepto et dispensaeione.
30. Meditaciones beati Bernardi.

31. De honestate vitae.

3-. Speculum Bernardi.

33. Item profectus religiosoruru.
34. Item Richardum de XII patriarcbis.

Item per eundem conscripti sunt In primis.

35. Omelie estivales et hyeroales in duobus voluminibus.
36. Item lectionare de beatis.

37. Item quatuor missalia.

38. Iteui evangeliae et epistolae.
3'J. Iteui quatuor antyfonaria et septem gradalia sine notis.

40. Item über evangeliorum pro colloquio.
41. Item Statuta ordinis, bis.

42. Item Cantico quater et ymnarios.

43. Item quatuor libri vitas patrum in acuta scriptura.

44. Item Regula Jeronimi ad Eustocium et plures alie opuscule ad
srh'ücias (?)

45. Item obitus Jeronimi.

4iJ. Item de doctrina cordis.

47. Item Henricus de Gandavo de virginitate.

48. Item Collaciones Egidii.

4'.». Item Augustmus de vita christiana et de symbolo et pater noster.

Item Winen, relicta Johannis Oetenz ornavit capellam seu liberariaru....

Item i \VillR-lmus de Engelsclie dedit) 

50. Libros passionale seu auream legendam.
51. Collectarium super psalteriuui.
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52. Raymundum cum apparatu.
53. Duo breviaria et alios diversos libros 

54. Sermones; compendium theologiae, etc.
Item dominus Nycolaus Pont donatus noster 
Item diversos libros :

55. Confessorium Augustini.
56. Postillas abbatis de Villa super evangelium et Epistulas et diversos

alios tractatus. Et alia plura.
Item reverendus vir et dominus dominus Johannes de Scherpenes hospes

fratrum domus nostre liberalisssime dedit 

Item idem in libros. Primo:

57. Textum decretorum et glosam Brixens.
58. Item ßibliam unam.

59. Collectarium super psalterium.

60. Compendium theologice virtutis.
6l. De Itineribus eternitatis.

62. Sermones quosdam.

Item dominus Johannes Ciarens volumen notabile in quo continebatur

63. ßreviloquium Bonaventurae.
64. Nycolaus de Lira super Apocalipsin et super Canticum Canticorum.

Uit een C'opieboek getiteld �Donatie'n en beneficiea den Catusers

gegeven. Item de namen van alle de Procurators vant voorsz. Convent."
Perk. Hs. op 't Stedelijk Archief te Amsterdam, blz. 1-4, 7, 8.

Scheltema, Aemstels Oudheid. II blz. 29 en volg. publiceerde een gedeelte
van 't hier medegedeelde, doch lang niet alles. Hij schijnt echter ook

een enkele maal iets gevonden te hebben dat aan mijn oog ontsnapt*-.
Zoo b. v. dat Jan Beduunre schreef:

65. Lira super Genes, et Exodum.
66. Tractatus ex contractibus.

67. Postilla Abbatis.

en dat dit klooster een Bijbel in 4 deelen ten geschenke ontving van
't Karthuizerklooster in Geertruidenberg. Voor 't gemak nummerde ik
de titels. Over 't aantal boeken zeggen deze cijfers »iets.

DELFT.

St. Barbaraklooster voor Nonne» van de 3e orde van St. Franciscus-
�Dit sijn die studierboeken, die in die liberie boren int convent van

Sinte Barbaren binnen Delf besloten in Hollant," Hs. 130 E. 24 van de

Koninklijke Bibliotheek te ?s Gravenhage. Uitgegeven en verklaard door
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W. Moll. De Boekerij van he t St. ßarbara-klooster te Delft. Amsterdam
1857. Opnieuw afgedrukt (verbeterd) in 't Kerkhistorisch Archief, ver-
zameld door Kist en Moll, Vierde deet, Amsterdam 1866, blz. 209 en volg.

EGMOND.

Benedictijnerabdij St. Adalbert.

�Inditium aliquorum librorum monasterij egmondensis secundum que
ubique in pluribus antiquis libris inueniuntur." In Hs. No. 611 van de
Bibliotheek der Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.

Afgedrukt bij H. van Wijn, Huiszittend Leven T, 3e stuk, Amsterdam
1801, blz. 253-333 (met inleiding). Gpnieuw afgedrukt, met inleiding
en commentaar, door Dr. H. G. Kleyn in 't Archief voor Nederl.

Kerkgeschiedenis onder redactie van Acquoy en Rogge, Tweede Deel,
('s Gravenhage 1887), blz. 127-170.

FRENSWEGEN BIJ NOORDHORN.

Klooster Marienwald. Reguliere Kanunniken van St. Augustinus.
(Handschriften.)

1. Usuardi Martyrologiuni. Commentum in regula b. Augustini Episcopi;
Kvangelia, Collectae, etc. perk. aanv. 15e eeuw. 156 bl. in groot

fol. resp. 105, 37, 14 voor de versch. afd. Blad 1, 106, 143,
prachtig omlijst.

2. Gregorius Omelien. perk. aanv. 15e eeuw. 224 Bl. 2 col. 32 lin.
fol. Mnl. zonder afkortingen.

3. 8. (iregorius Dialogus eu Het Bijeuboek. perk. 15e eenw. 300blz. fol.
4. Philippi de Pergamo, Prioris monasterii S. Maria de Avancio ord.

S. I3ern. in Padua. Speculuui regiminis super ethica Catonis. Meer

dan 400 bl. groot fol. perk. aanv. 15e eeuw.
5. Petri Damiani Sermones. aanv. 15e eeuw. perk. 57 blz. bijgebonden:

a. Passio S. Lamberti Episcopi Ultrajectensis et alior. vitae. aanv.
XIle eeuw. 57 bl. 1. Sermo B. Bernardi. 15e eeuw.

0. Innocentii III lib. sermonum et tractatus super imssam. perk. 12« (?)
eeuw. 188 bl. fol. de tract. super missam in hexameters.

7. Kpistola Pauli apostoli. perk. 15e ? eeuw. 126 bl. fol. met interlin.
en randglossen.

8. Hugonis de 8. Victore Expositio super ecclesiasten; didascalioon;
de quinque septenis ; de virtute Psalterii. fraaie initialen geschreven
1455 per manus Nicolai Campis et Cetberti Zwollis. 128 bl. fol. psrk.
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9. Jo. Gersonis VIII tractatus varii. 250 bl. perk. geschreven 1467

door Gherard Keys; behoorde voorheen aan 't klooster Albergen
10. Cassiani Collationes S. Patruin, sec. XIV, 140 bl. perk. 4°.

11. Liber Quaestionum Erosii (Orosii?) ad b. Augustinum et complures
(49) S. Augustini sermones. 200 bl. perk. 4U. laatste belft 13« eeuw.

12. Isidori interpretatio super vetus Testamentum. 118 bl. 4". perk.
geschreven 1418 door Joanne ten hove alias Riennen, �qui obiit
1439 kl. 8 Julii."

13-14. Caesarii Heisterbaccensis dialogi miraculorum. 2 vol. fol. pap.

gescbreven in 1461 in fortalicio Kemnode prope Osnabr. per Hinr.
Brunzel, decret. Doct.

15. Commentarius in Psalmos, finitus ei completus per Jo. Cluppelo rect.

capelle in castro Gronouwe. anno 1444. pap. 150 bl. fol.
16. Alcies, in Psalmos Commentarius. 14e eeuw. deels perk. deels pap.

meer dan 400 bl. fol. �Hüne librum legavit Rembertus ter List,
Canon, eccles. Daventriens. anno D. 1405."

17. Sermones dominicales; b. allegationes pro ordine minorum, auctore

Franzisko Futz ; c. Responsiones contra fratres de communi vita.
15e eeuw. geschonken door Gerdunc, Canonicus in Oldenzaal. fol.(pap. ?)

18. Bartholomaei Pisani Summa de casibus conscientiae. pap. aanv. 15e eeuw,

gegeven door Gerdunc, Canonicus in Oldenzaal, ful.
19. Roberti Holkoth lectiones in librum sapientiae. perk. en pap. loe eeuw.

fol. ± 400 bl.

'20. Novum Testamentum latine. pap. fol. geschreven anno 14.':!4.
21. Psalterium. perk. einde 14e eeuw. groot fol. met initialen en randver-

siering op fol. 1.

22. Sermones perutiles. Hs. van 't jaar 1470; perk. en p;:p. 214 bl. fol.

Op de laatste blz. een Mnl. gedieht: «Maria aller ghenade voll."
23. Th. de Aquino prima secundae. pap. le belft 14e. wscb. in Jatien

(Italic?) geschreven. fol.

24. Guilielmi Parisiensis summa vitiorum, pap. hs. van Herrn. Herinck:

l. Meditationes et contemplationes cuiusdam simplicis, cordati et

pauperculi discatenatii (?). Zelfde tijd.
25. Th. de Aquino Über de veritate catholicae fidei. perk. en pap. 15e e. fol.
26. Jo. Nideri formicarius et Joannis Junioris scala coeli. Pap. 15e. fol.
27. Manipulus florum sive extractiones originaliuiu magistri Thomae de

Hj'bernia. perk. en pap. löe eeuw. fol.

28. Commentarius in epistolas novi Testament! canonicas et in Apocalypsin'
pap. in 1440 geschreven en gegeven door Hinr. Vedder, vicarius in
Oldenzaal. + 400 bl. fol.
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2U. Joannis de Tornamyra commentarius super Rasim. Pap. 14«. 166
bl. fol. Bebalve deze comment, op Rhazes bevat dit boek nog andere
geneesk. verhandelingen.

30. Magistri Tbeoderici de Monasterio, tractatus septem de peccatis mor.
talibus; de praeceptis decalogi; de divinationibus; de illusionibus
liumanorum sensuum; de morte et portis ejus; de einptione et venditione

redituum; de lege membrorutn, qui fomes dicitur " de horis canonicis, de
elemosyna, dt- suffragiis mortuorum. fol. 80 bl. geschr. 1457. autograaf ?

31. Hir beghinnet der seien trost. geschr. in 1445 per Hernaannum rectorem

in Ferwert. 186 bl. Hij besluit niet de woorden: �0, da pretium
laborum et potiana!"

32. Sermones Thyderici Vry(s) de beata virgine Maria et Albertus Magnus
de laudibus virginis. Hs. v. 1448. pap. en perk.

33. Thomas a Kcnipis sermones xxx ad novitios reguläres; tractatus, in
quibus consistat disciplina claustralis, aliique ejusdem tractatus. Vita

Gerardi (iroet et sequaxcium ejus. Vita Florentii Daventriensis, discipuli
Gerardi (iroet aliaeque vitar. Vitae Lidewigis virginis librill. Perk.
pap. le belft 159 eeuw. 4°. + 400 bl.

34. Dat boec Judit gescreven a. 1450. Van Asverus XIV capittel. Het

leven van den XII broders S. Francisku.s, gescr. a. 1438. Wedersprake
der rede ende der sele gescr. a 1455. Van becorynghen. Gerd de Groet,

van Symonia. S. Bernardus Sermonen gescr. a. 1457 door broder

Ludeken (?) in Zwepelo (?) Van onsen lieveii A'rouwen ontfangenisse.
"+ 350 bl. 4o.

35. Een kort tractaet van den leven ons heren. "NVoe men soeken sal

het ewige Leven; lere en gebede van d«-ndod<-; SunteEerndesbiecht;
tegen de vleesclielycke mynne ; Itegule der leyes (?); wat puncte de
mannen wat de vrouwen an sich hebben roetten boek van der beco-

ryngen. 15eeeuw? pap. 4° + 350 bl.
36. Ambrosii episcopi Angliae expositio super psalmum: �beati icimaculati"

l\-,. van 1460. ± 300 bl. 4«.
37. Anseimus en Kantelenberg elucidarius ofte verluchtinge, enz. Spiegel

der Kerstener gheloveu. pap. Hs. uit de jaren 1468 en 1469 van
Arnoldus d,; Almelo.

:;H. Evang.-lien en epistelen; l. Van voortganck gheesteliker menschen.
pap. 15e eeuw. +_ '250 bl. 4o.

39. Aristoteles libri physicorum. perk. 13e eeuw. 52 bl. 4<> ; eiusdemitem.
."t über de coelo et mundo; (^uaestiones lecte per mgr. Marcellinum.
scriptae per manus. Rudolphi de Almelo. pap. 16« eeuw. 4°.

JH. Lib.-r dr illustribus viris. Hs. perk. en pap. van 1406 + 200 bl. 4<>.
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41. Haymonis expositio in epistolas ad Titum, ad Hebreos, ad Colossenses;
Vita Anscharii, Bremensis archiep. scripta per Rembertum eius discipu-
lum et successorem, en soortgel. werken. Perk. en pap. begin 15e eeuw. 4°.

42. Epistelen en Evangelien in 't Mnl. pap. 15« eeuw.
43. Quaestiones naturales pauperis Alberti, completae per Albertum Pistoris,

quin tunc temporis visitavit monasterium ad S. Martinum, scr. a. D.
1433. ± 300 bl. 4n.

44. Computus magistri Jacobi; Algorismus ; Computus Nurembergensis ;
Computus cyrometralis; Aliqua de musica, Glossae super codicem
Cyrometralem. Pap. 15e eeuw.

45. Pandecta, Latijnsch-Nederl. Woordenboek, perk. enpap. 15e. ± COObl. 4".
46. Commentarius in Martyrologium. Gerardi de Groot quaedam. pap. 15e. 4".
47. De bedudinghe of moralizatie van der passien ons lieven heren Jesu

Christi. 15e eeuw. ± 150 bl. 4".

48. Bernardus sermones des 3en psalmes en anderen 15e. + 150 bl. 4°.

4'J. Jordanus super oratione dominica ; Augustinus de vera religione ; de

spiritu Guidouis, e. a. ascet. verhandel. 15e eeuw. perk. en pap. 4".
50. Proverbiorum libri IV seu apologeticus Cyrilli. In denzelfden band ook

andere werken o. a. ecn lat. gedieht met noten, beginnend :
Ethiopum terras iam fervida torruit aestas
In cancro solis dum vertitur aureus axis

einde: Ne maneant lacrimae, jam tollit cornua Phoebus.

geschr. 1424 + 300 bl. 4".

51. Hugonis de S. Victore de arca Xoe libri IV et alii tractatus eiusduin
et Richardi, 15e eeuw. perk. en pap. 4".

52. Marci monacbi epistola in visiones Tundali; Tundali visiones e. a. Trac-

taten ; ook Thomas ä Kempis de imitatione Christi, geschr. anno 1405.4o.
53. Band met verscliill. verhaudel. bv. Symmaclii epistolae quaedam;

carmen elegiacum �Pauper Henricus" inscriptum; Hildebert Xeno-
manensis carmina duo; Valerii epistola ad Rufin um, ne ducat uxoreni.
Excerpta ex Ovidio et alia. pap. 15« eeuw. 4°.

54. Gregorii magni dialogorum über IV et anonymi (Kempis?) sermones
XXII. perk. 1477. geschr. door Broeder Alfardus. 4°.

55. Bedudinghe op cantica canticorum. Der billiger dryer Koninghe lf\vn.
pap. 15e eeuw.

56. Augustini epistola ad Bonifacium comitem. perk. aanv. 14e. 49 bl. 4<>.

57. Constitutiones ordinis canonicorum regularium anno 1422 in capitulo
generali sancitae. perk. 15e eeuw, klein 4°.

58. Historia fuudationis canonicae Groenendal prope Bruxellas, lingua
belgica conscripta. Pap. 16e eeuw. 4°. (Job. Ruusbroec?)
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"r>9. Oud Artsenij en Toovorboek bevattende allerlei middelen ; de kunst
zieh onzichtbaar te maken, enz. 16e eeuw. eens in bezit van Jonkker
Pilgrini van Essen, dykgreve op Veluwe. 4°.

" U. Thomae ä Kempis de milicia homiais super terram; de tribus taber-
naculis exercitia ; duae epistolae notabiles. Hs. perk. en pap. le helft 15e.

62. Augustini Solüoquia et VIII alia eiusdem opuscula. perk. en pap.
uit denzelfden tijd.

63. Thomas van Aquin boeken van godskennisse, mynne gebrukinge,
innigste love, dancbaerheit en medevrolicheit der seligen seien;
Augustini eenghesprake en innigste vereninghe met onsen heren gode :
Het hooge lied. 15e eeuw. pap. + 100 bl.

64. Verzameling ascet. verhandel. in 't Mnl. zonder naarn v. d. schrijver(s)
geschr. 14.riO.

r>.">. Bonaventurae opuscula pleraque. perk 15e eeuw.
" '»'>. Frat. Bertranini de Alen, de laude novi seculi; Th. Aquinatis de

beatitudine aeternitatis et alia ejusmodi opuscula 15e. perk. en pap. 12o.

67. Th. v. Aquin, van Godes kennisse, mynne en gebrukinghe, van god-
liken zeden, van der Zyrtheit? der zielen. 15e eeuw. 12°.

«18. Disputatio de christiana fide; Anselmi Über metricus de sacriflcio

script. a. 1546; über de variis locis juris canonici 56 capita continens.

Ms. sec. XIV; Raymundi summa metrica; Expositio vocabuloriuu,
biblie. eiusd. auct. 8° perk.

fi'.>. Over de passie ; verschill. tractaten in 't Mnl. geschr. 1452. 12<>.
70. De Psalmen in 't Mnl. 15e eeuw.

71. Liber qui dicitur docrrina Luici (?) et alii traetatus ascetici v. G. de
tlroot of zijne school. 15e eeuw.

72. Van allen Godeshilligen. Hs. 15e eeuw. perk. en pap.

Tit een geschreven catalogus van de Frensweger kloosterboekerij om-
streeks 1850 vervaardigd door Dr. Ludwig Tross, vroeger in het bezit der
hoogleeraren Moll en Acquoy, thans in de Koninklijke Bibliotheck te 's Gra-
venhage, (genummerd 133 G. J.) Sedert 1805 was Frenswegen heteenige
nog bestaande klooster van de congregatie van Windesheim. (Zie Acquoy,
Windesheim, III, blz. 29.) Het werd opgeheven in 1809. De rijke biblio-
theek werd jaren lang verwaarloosd, totdat de graaf van Bentheim wat
er nog van over was, in 1874 ten geschenke gaf aan de Universiteit te
Straatsburg. Dat er in den tijd. toen deze catologus werd opgemaakt,
ivcds boeken uit de kloosterbibliotheek verdwenen waren, bewees Dr. H.
Brugmans onlangs (Gron. Volksalmanak voor 1902) Een tweede bewijs
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daarvoor is, dat ik onlangs een exemplaar van Lindeborn, Historia
Episcopatus Daventriensis aankocht, volgens twee daarin voorkomende
aanteekeningen uit 't klooster Frenswegen afkomstig. Ook dat boek
Staat niet vermeld in Dr. Tross' handschrift. Desniettemin is deze

Catalogus eene belangrijke bijdrage tot onze kennis van de kloosterboekerijen
der Windesheimsche congregatie, van meer gewicht dan menige middel-
eeuwsche boekenlijst; want hier zijn de boeken tenminste vrij nauwkeurig
beschreven.

Behalve de handschriften boven vermeid, bezat de boekerij in den tijd

van Dr. Tross ook nogruim 100 ineunabelen, eveneens in zijn Catalogus
beschreven, en eenige honderden boeken van lateren tijd.

De titels der handschriften zijn letterlijk overgenomen , de toevoegselen

van Dr. Tross meestal verkort weergegeven.

GOUDA.

Fraterhuis.

Inventaris van de boeken aldanr omstreeks 1446 aanwezig. Gepubliceerd
door Dr. Vorstman in het Nederl. Archief v. Kerkel. Geschied. VII

blz. 83-84. Opnieuw uitgegeven, met aanteekeningen, door Dr. A. H

L. Hensen in �ßijdragen en Mededeelingen van het Hist. Genootschap,"
deel XX, (Amst. 1899) blz. 20-22.

Kiooster Emmaus voor Reguliere Kanunniken en Collatiebroeders te Gouda.

Inventarissen van boeken uit deze beide stichtingen afkomstig, op bevel
der Burgemeesters opgemaakt in September 1599, zijn opgenomen in het
^Stadsregister" van Gouda, deel VI fol. 50 (verso) en volg. Naar het
schijnt staau er bijna alleen gedrukte werken in vermeld. De titels der

boeken zijn zoo kort mogelijk aangegeven, zonder eenige vermelding van
't jaar of de plaats der uitgave. In beide heerscht een chaotische wanorde.

Hoewel ik van beide een afschrift bezit, körnt 't mij niet wenschelijk voor
ze zoo in druk te brengen. Van meer belang is de volgende Catalogus.

Klooster St. Margaretha voor Reguliere Kanonikessen te Gouda.

Isti sunt libri latini pertinentes ad librarium conventus Sancte Marga-
rete in gouda.

l, 2. Item due partes biblie de veteri testamento ligate in ligno.
3. Item novum testamentum per totum ligatum in ligno.
4. Item über prophetarum per totum ligatus in ligno.
5. Item libri sapientales cum ceteris ligati in ligno.
6. Item euangelia quatuor euangelistarum ligata in ligno.

17
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7. Item quinque libri de vita et conversatione sanctornm patrum in uno
volumine ligati in ligno.

8. Item tres libri de vitas patrum in uno volumine.
9. Item horolog-ium eterne sapientie.

10. Item speculum anime peccatricis.
11. Item soliloquium anime cum quibusdamsermonibus de adventuetnatiuitate

domini et quidnm alii de diversis festis in uno volumine ligatum in ligno.
12. Item crisostimus ad demetrium et crisostimus ad adamanticum, Augus-

tinus ad heremitas et quaedam devota epistola in uno volumine.
13. Item de morte beati iheronimi et epistola de heemsteyn in uno volumine.
14. Item*collectarius super psalterium ligatus in ligno.
öl. Item sermones beati bernardi super psalmum qui habitat cum commento

eiusdem super euangelium missus est gabriel.
16. Item regula beati augustini in latino et in teutonico cum manuali

""iusdem in uno volumine.

17. Item quidam sermones sensati de tempore estiuali cum sex quaternis
ex cesareo.

18. Iteni collationes patrum.

19. Item quidam serao. ,,En moriar" cum duobus quaternis ex hubertino
de passione ihesu.

20. Item passionale sanctorutn.
21. Item libellus sancti thome de aquino de puritate cordis et mundicia

consciencie.

22. Item rationale divinorum.

23. Item Epistola quam scripsit magister samuel ad rabbi ysaac magistrum

synagoge.

24. Libellus qui intitulatur ymago vite eterne in volumine uno.

25. Item epistola de dolore et passione domini nostri ihesu christi.
2tj. Item devota meditatio quae vocatur Stimulus compassionis.

27. >Speculuin beati bernardi.
28. Soliloquium beati bernardi.
29. Tractatus beati bernardi de honestate vite.

30. M^ilitutio humane redemptionis edita a beato ancelmo.

31. Augustinus de honestate mulierum.
32. Tractatus quomodo homo debeat se habere in Omnibus temptationibus suis.
33. Item stimulus amoris beati bernardi abbatis cum quibusdam orationibns

in uno volumine ligati in ligno.

34. Item gwido.
35. Item tractatus beati ancelmi de pace et concordia cum proximo

habenda. De malcho monacho. De paulo primo heremita. Exercita-
torium monachorum in uno volumine.
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36. Item sermones hyemales beati bernardi abbatis.

37. Liber beati bernardi de praecepto et dispensatione.
38. Soliloquium beati bernardi in uno volutnine ligatum in ligno.
39. Item rychardus super apocalipsim.
40. Item de vestibus sacerdotalibus et virtutibus eorum.

41. Item de misterijs misse.

42. Item quoddam exercitium de virtutibus de vita et passione ihesu
christi in uno volumine.

43. Item cantica.

44. Item tractatus fratris dyonisij de professione religiosorum.

45. Item qui sequitur cum alijs in uno volumine.
46. Item tractatulus magistri iobannis gerson de remediis contra pusillani-

mitatem Scrupulositatem cum ceteris in uno volumine.

47. Item solüoquium beati augustini cum ceteris in uno volumine.
48. Item audiam quid loquitur cum aliis in uno volumine.

49. Item vita ihesu sub brevi ligata in ligno.

50. [Sermones hugonis de prato florido de tempore.
51. Sermones thezauri novi de tempore
52. Sermones thezauri novi de sanctis per totum annum.

53. Sermones quadragesimales thesauri novi.

54. Praeceptorium Nideri cum compendio theologie.]
55. Sermones iordani de sanctis per estatem.
56. Sermones iordani de sanctis hiemalis.

57. Sermones voraginis de parte estiuali
58. Sermones voraginis hyemalis

59. Sermones sensati de tempore.

60. Sermones estiuales scripti per iohannem pinnardi.

61. Sermones hyemales scripti per iohannem pinnardi.

62. Sermones qui incipiunt �fratres expurgate."
63. Sermones de sanctis de parte estiuali qui incipiunt �mulier."
64. Sermones voraginis de sanctis qui incipiunt �venite post nie."
65. Summa vitioruin vel alique pars eius.

66. Sermones de sanctis a sancto bertholomeo et ceteris sanctis sequentibus.
67. Duo libri de investicione et professione et unummanuale de communione

infirmorum, etc.

68. Matutinale per totum annum cum psalterio in uno volumine et
diurnale integrum.

69. Dicta ad omnia genera hominum. De hiis tarnen aliqui quaterni non
pariter ligati.

70. Sermones sancti cesarii episcopi de insula lirenensi.
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71. Alique postille iohaunis laurentii hyemales de tempere.
72. Sermones dominicales magistri mauritii scripti per dominam iacobum.
73. Postille quedam in magna forma de tempore paschali.
74. Liber de anathomia humani corporis.

75. Gylo de septem sacramentis. [Item de lepra morali in eodem.]
76. Liber de naturis XU animalium. In eodem de forma et processu

iudicii et de interrogationibus in confessionibus faciendis.

77. (^uestiones de prima ') et partibus eius.
78. (^uestiones de sacramentis in libro vetuste et corroso.

79. Commentum magistri Christian! supra suinmula de summa [In eodem
centiloquium bonaventure]

80. Item summula de summa in parvo libello metrice.

81. Excerptum de interdicto, sie incipiens ,.Notandum quod duobis modis."
82. Item de scientia sacerdotibus necessaria in cuius principio habetur

de sancto hieronymo (?) 2).

83. Liber vocatus de naturis rerum ubi per re8 sensibiles et per exteriora
argumenta probantur interiora et spiritualia dogmata absque allega-
tionibus scripturarum.

Uit een handscbrift op perkament berustende in de Openb. Bibliotheek

te Gouda, in den gedrukten catalogus dier boekerij vermeld op blz. 12
als �Catena in Psalmos ex Augustino, Cassiodoro, Gregorio, Glossa
ordinaria et isicolao de Lyra, fol." Het telt 482 blz., is net geschreven
en met fraai geteekende initialen versierd. De drie laatste bladzijden van

het handschrift bleven oorspronkelijk wit; alleen werd op de eerste van
de drie een explicit geschreven luidende als volgt: �Explicit collectarius
scriptus per manus septem monialium, s. marie iohannis, geze ysenoudi,
ave trici, Jacobe gerardi, agathe nycolai, marie martini et marie gerardi.
tinitus anno domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quarto ipso

die sancti odulphi confessoris." Daarop volgt bovenstaande catalogus
grootendeels met ongeveer gelijktijdige band geschreven. De gedeelten
tusschen [ ] zijn door een andere band ingevoegd. Veel later heeft nog
een andere band den catalogus op slordige wijze met slechteren inkt door-
gehaald en op den kant aangeteekend : �Caeteri libri contriti et fracti."
Deze band was het ook, die den eersten regel trachtte te veranderen in
�Iste über latinus pertinet ad librariam conventus sancte margarete in
gouda'' - doch het oude schrift is nog duidelijk leesbaar. Bij l) staut
pma. bij '-') nemie ; ik geef de oplossingen voor betere.

De eerste die dezen codex vermeldt is von Uffenbach (Merkw. Reisen III
S. 300. Ultn 17.")4.i die de Goudsche bibliotheek op 24 November 1710 bezocht.
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's GRAVENHAGE.

Boekerij van het Kapittel Maria ten Hove. 1513.

�Boucken wesende in de librarie van deselue capelle inventorieert opt
XXIII« in Maart XVC XIII na den loop sboofs van Hollant in presencie

van den pastoir van de capelle Mr. Piet van de Goude."
Waar 't Hs. berust staat niet vermeld. Gedrukt in: �Mededeelingen

van de Vereeniging ter Beoefening der Gescbiedenis van 's Gravenhage."
Tweede deel. 's Gravenhage 1876, blz. 17-19; zonder commentaar. Daarom
en ook otndat de afschrijver zieh nog al eens schijnt vergist te hebben
mag deze belangrijke inventaris nog wel eens opnieuw uitgegeven worden.
Misschien kan dan voor Sabina liostiensis de lezing Summa hostiensis te

pas körnen en voor Judaici aurigiiat: Judaice antiquitas, etc. Ook zijn
de zinnen hier en daar nog al onbegrijpelijk.

GRONINGEN.

Catalogi of inventarissen van kerk- en kloosterbibliotheken in de provincie
Groningen zijn tot nog toe niet gevonden. Daarora verwrjzen wij hier naar
't belangrijke opstel van Dr. H. Brugmans, ,,Klooster- en kerkelijke
bibliotheken in Stad en Lande" in Historische Avonden, Groningen 1896,

204-241, en 't vervolg daarop in den Gron. Volksalmanak voor 1902.

HAARLEM

Een �Cathalogus van de boecken gecomen uytte Commanderye van St. Jan"
wordt in Hs. bewaard op 't Stedelijk Archief te Haarlem. 't Stuk werd
opgesteld in 1625, nadat Andries van Souwen, de laatste der Haarlemsche

Johanniters, overleden was. Een deel der boeken is toen overgebraeht
naar de in 1596 gestiebte Stadsbibliotheek, zoodat vele tot op heden
bewaard bleven.

Deze inventaris bestaat uit 320 titels, meerendeels van gedrukte werken

en een klein aantal handschriften. Hij is met meer zorg opgemaakt dan
de bovenbesproken inventarissen te Gouda, daar hier ten minste boeken

van dezelfde soort en grootte in rubrieken vereenigd zijn: TJieologi in folio,
Jurisconsulti in folio, etc. Doch ook hier staat nergens't jaar en de plaats
van uitgave vermeld, en de körte titels zijn niet alle even duidelijk. Eene

uitgave van 't stuk is wel wenschelijk, vooral, wranneer elke titel volledig
kan opgegeven worden, en eenige orde in den chaos gebracht is. De
Catalogus van de Stedelijke Boekerij te Haarlem kan daarbij uitstekende
diensten bewijzen.
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LEIDEN.

Bibiiotheek van het Kapittel van St. Fancras.
Eigenlijk de particuliere boekerij van Philippus de Leyden, die haar bij

zijn dood in 1380 naliet aan een College van drie personen, om haar ten
algemeenen nutte te piaatsen in de St. Pancraskerk of op eene andere
bekwame plaats. 't Belangrijkste deel van zijn boekverzameling is be-
schreven in zijn Testament (1372) dat gedeeltelijk gedrukt werd door
Van Heussen, Historia Episcopatuum Ultraject. I. p. 469 et. seq. en geheel
in Fruin en Molhuysens editie van �Philippus de Leyden, de Cura Repu-
blicae et sorte principantis." 's Gravenhage, 1900. p. 473 et seq. Het
origineele stuk berust op 't Stedelijk Archief te Leiden.

MAASEIJK.

"Sint-Agnesklooster voor Reguliere Kanonikesse» van St. Augustinus,
behoorende tot de Congregatie van Windesheim.

�Cathalogue van alle boeken en handschriften, welke zig in ons klooster

bevinden en aen 't zelve gehooren". Inventaris van 116 nummers, hand-

schrifteu en drukwerken, opgemaakt �den 23 Brumaire, 4e jaer der
fransche Republyke" en als �veritabel" geteekend door Moeder J. Bollen,

priorinne van St. Agnes-Clooster. Gedrukt in den C'atalogus der Stads-

bibliotheek van Maastricht, door Aug. Jean Flamen t, Maastricht 1889,

Deel l, Bijlage VI, blz. XIV-XVII. Hoogst merkwaardig, omdat een

groot aantal aiiddeleeuwsche handschriften in dezen catalogus vermeld,
is be\vaard gebleven. (Zie boven, blz. 162).

NAALDWIJK.

Registrum libliothece Capituli in Naeldwyc.

1. Speculum ecclesie a nativitate christi usque ad inventionem sancte
'.Tucis inclusive.

2. Item opusculum domini Innocentij pape de officio altaris.
3. Iti-m compendium theologye vel veritas theologye.
"i. Item quidam liber metricvis et estirao quod sit scolastica metrice vel

pars eiusdem.
5. Item summa pauperum sive summula Ramundi.
t». Tti'tn sermones de sanctis.

7. Item Gemma anime de divino officio.

8. Item sermones Jacobi de voragine.
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9. Item breviloquium casuum confessorura.

10. Item passionale bene ligatum de toto anno.

11. Item passionale ab adventum domiui usque ad passionem eius inclusiue.
12. Item passionale.
13. Item textus sexti libri decretaliuin.

14. Item commentum summarum.

15. Item conipendium summarum.
16. Item Über in quo diverse bone materie habentur, scilicet casus circa

penitentiam, Miracula, Statuta et situs terre sancte.
17. Item een boec in duutsch et vocatur bestiarius.

18. Item summa gwidonis fabe (?) et sompnium morale pbaraonis.
19. Item meditationes beati bernardi, regula beati benedicti, regula beati

augustini.
20. Item tractatus de articulis fidei.

21. Item quidam formularius in papiro.
22. Item horologium eterne sapiencie.

23. Item pastorale gregorij et legavit dominus henricus die wielmaker

sed fieri festum (?) de sancto adriano secundo
die marcij sed non est hoc completum nomine suo sed alieno

scilicet per hugonis nicolai (?)

24- ? Item diversos libros legavit capitulo magister theodoricus walteri

satis bonos ̂ ?) competentes et illos eius executores posuerunt in cista
capituli et, quia multi fuerunt et parva volumina non sua sub nominibus

quibus nuncupantur eo quod modici valoris in pecunia fuerunt.

Deze Catalogus Staat op het voorlaatste blad van een handscbrift op
perkament, getiteld �Registrum capituli Naeldwicensis", dat berust op de
Koninklijke Bibliotheek in den Haag en genummerd is V, 73. Het geheele
register, ook de catalogus, is door verschillende banden geschreven. De
oudste band dateert, zooals door vergelijking der verschillende stukken
blijkt, uit het eerste kwart der vijftieude eeuw. Deze schreef ook No. l
tot en met 13 der boekenlijst. No. 7 en 8 zijn volgens eene kantteeke-
ning �Testamentum domini Nycolai de Poel, curati" ; 9 en 10 �testamen-
tum domini Kerstantij, canouici" ; 10-21 �testamentum domini Johannis

Arnoldi decani" die in 1422 stierf. De volgende nummers werden
door verschillende banden in den loop der vijftiende eeuw geschreven.
De plaatsen met aangeduid zijn onleesbaar.
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OEGSTGEEST.

Klooster Marienpoel voor Reguliere Kanonikessen,
onder het Kapittel van Sion.

Dit isset dat wi ontfanghen hebben van deghenen die ghestorven sijn
van deser tijt voert doe men screef MCCCC ende XX.

Item iacob aerntsoen gaf ons in testament II stucken van d'ewigher
wijsheit, sunte pouwels epistolen, een conincs summa, een profect in pappier
gescreven ende die epistel van eemsteijn mit die miserere mitter glosen 
claes karreboem... heeft ons ghegeven sinte augustijns hantboec ende een
besloten pappieren boec mit veel goeder leer.

Item wobbe van boemel die mit ons plach te woenen. si gaf ons bi hören
leven een goet ewangeliboec ende een profect in hout gebenden 

Int iaer ons heren MCCCC ende XXYIII opten XXsten dach in die
maent, doe quainen onse susteren eerst te leyden ende dit sint die aelmissen
ende weldaden die wi sint ontfanghen hebben:

Item Jan sijn dochter die een besloten suster tot warmond was, III

bargoensche scilde ende een goet boec in parkament ghescreven mit veel
goeder leringhe in testament.

Item van Katrijn heijnen beghijn tot sunte peters te leyden een

latijnsche souter.

Item mijn oude vrou van egmont een latijnsche souter mit een deel
walsches after in ende een deel oratien ende ander getiden

Item cornelis die bi onsen susteren plach te wuenen ende node van ons

sceide, hebben wi of ontfanghen hoer getideboec dat omtrent IIIl scilde
belopet.

Item duve onse moeder starf int iaer ons heren MCCCC ende LI; si

besprac ons in testament dat boec van ons heren leven, dat si dede
scrinen; si gaf daervoer ses scilde ende III gülden 

Item here ian gheritsz. pastoer van leyderdorp besprac ons achte boekeii
in die lyberi.

Item comen ian van catwijc besprac ons drie bocken cantica richardus,
dat pater noster boec in hout ghebonden, een biechtboec sonder hout. het
was suster lijsbet pouwels nev.

Item int jaer XV u twe ende dertich ontvanghen van die eerwairghe
Jacob pietersz asselens alias (tollenair) hier by ons begraven twe
clegne missalen ende noch een leggher int choer legghende.

Uit: �Dit ist memorieboec (van S. Marye te poel buyten Leyden)"
Handschrift in 4° op perkament, bewaard op 't stedelijk archief te Leiden
als Xo. 17. d. 2. De aangehaalde plaatsen zijn te vinden op fol. 2, 3, 4,
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6, 7, 12, 14. (De normen van Marienpoel waren eerst gevestigd te Oude-
water ; zie Römer, I blz. 392).

UTRECHT.

Kapittel van St. Marie.

]. (31) Biblia Latina e versione Hieronymi. 6 vol. 1464-147r.
2. (43) Augustinus, De civitate Dei 11. XXII. 1166.
3. (93) Gregorius Magnus, Papa. Regula Pastoralis.
4. (105) Hieronymus, Ordo vivendi Deo ad Eustocbium, s. Regula;

Augustinus, de disciplina cliristiana; Job. Chrysostouius, Sertno de
poenitentia; Augustinus, Tract. de spiritu et anima; Fr. Johannes
Parisiensis, Quaestiones in IV 11. Seutentiarum (P. Lombardi).

5. (120) Lactantius, Divinar. Institutionuni 11. VII; ejusdem de via Dei
et de opificio Dei. Job. Boccaccio, Genealogiae deoruw gentilium U. XV.

6. (130) Alanus (ab Insulis) Significationes divers, verborum S. Scripturae
ord. alpbab.

7. (138) Alvarus (Pelagius) Hispanus, Speculum reguin ; Tabula alpba-
bet. Epistolarum Pe.tri Blesensis ; Tabula alphabet. Sallustii de bello
Catilinario et Jugurtino.

8. (140) Job. Andreae, Hieronymianus. 147ö.

0. (145) Batboloiuaeus Pisanus (de S. Concordio) Summa de Casibus
conscientiae. Saec. XIV.

10. (.248) (Xicolaus de Lyra) Moralia super totam bibliam ; IV-tru.s P-l^-
sensis, Tractatus super Job ; Tractatus de claustro aniniae; S. Blasius, ')
De vita solitaria. Saec. XIV.

11. (251) Xicolaus de Lyra, Postilla in Psalmos.

12. (255) Nicolaus de Lyra, Postilla in Epistolas Pauli et Epistolas cano-
nicas. 14U1.

13. (319) (Petrus de Riga) Aurora, Liber metricus, contioens narrationem
allegoricam Vet. et Xovi Testamenti.

14. (400) Pontificale Ecclesiae B. Mariae Trajectensis.
15-17. (403-405) Missalia capituli S. Mariae Trajecti ad Rbenum.
18-23. (406-411) Antiphonalia capituli S. Mariae Trajecti ad Rhenuui.
24. (413) Graduale.

25. (417) Liber sequentiarum cum notis musicis.

26. (418) Psalterium; accedunt Litaniae, OflScia defunctorum, Hymni per
annum, cet. cum notis musicis.

') Mcn zal liier \\-el 5. Easilius moeten lezen.
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27. (419) Officium Dedicationis.

"28. (424) Breviarium. Acc. Litaniae, Exorciami, Preces.
"J'.i. (608) Liber f'eudorum cum commentario Jacobi Alvarotti. 1472.

30. (610) (Arnoldus Gheilhoven), Remissorium Juris utriusque Vol II. H29-
31. (613) Bartolus de Saxoferrato, Lectura super II parte Digesti novi.
32. (615) Henricus Bohic, Commentarius in librum l Decretalium.

33. (618) Dominicas de S. Geminiano, Lectura super sexto Decretalium
11 partes.

34. (619) Dominicus de S. Geminiano, Lectura super sexto Decretalium
pars 11.

35. (622) Joannes Monachus (Le Meine), Apparatus in librum VI Decre-
talium, cum textu. (Saec. XIV).

36. (623) Joannes de Milis, Repertorium juris.
37. (624) Joannes de Platea, Leetura super libro Institutionura.

3s. (625) Johannes Petrus de Ferrariis, Practica nova judicialis.

37. (632) Collectarus juris (ecclesiastici) (Saec. XIV).
38. (635) Summa de dispensationibus. (Saec. XIV).
39. (679) Hippocrates, Aphorismi, Laune cuin comment. Galeni, etc. Galenus,

Ars parva cum commentario Haly (Ali ben Rodhwän).

4i l. (683) Aegidius (Carboliensis), Versus'de pulsibus cum comment. ejusdem (?)
Aegidius Carboliensis, Versus de Urinis cum comment. ejusdem (?) et

Gilberti Anglici; Rogerius (Parmensis?) Practica medicinae.
41. (TU'.i) Thomas Cantipratensis, Liber de natura rerüm.

4'2. (73*) Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale. 4 vol. 1465-1472.

Volgens den Catalogus Manu Scriptorum Bibliothecae Rlieno-Trajectinae
(1887) behoorden de bovengenoemde werken, op 't oogenblik nogalleaan-
wezig, eenmaal aan de kapittelboekerij van St. Marie te Utrecht. Zij

staan echter door den Catalogus verspreid, zoodat hei; niet gemakkelijk

is zieh eene voorstelliug te vormen van de collectie in haar geheel. Daarom

zijn zij hier bijeengevoegd. Op de tusschen haakjes geplaatste nuramers
vindt inen ze in den Catalogus. 't Spreekt van zelf dat er ook onder de
ongemerkte bocken nog wel eenige zullen schuilen, welke vroeger aan 't
l\;ipittel behoord hebben. Ea dat er ook boeken uit deze bibliotheek naar
elders verhuisd zijn, blijkt uit:

43. Evangelistarium (uaar inen wil uit de 9e eeuw) met versierde initi-
alen, dat zieh in 't bisschoppt-lijk Museum te Haarlem bevindt. (Cat.
No. l») In denzelfden band: Liber juramentorum ecclesie beate Marie
Trajectensis (1450 -1500).
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UTRECHT.

Regulieren Klooster �St. Maria en de 12 Apostelen."

1. (29) Biblia: Vetus et Xovum Testamentum, Latiaa e vers. Hieronymi.
Saec. XIII.

2. (36) Ambrosius, Sermones super Psalmo �Beati immaculati" etc. 14Sn.
3. (40) Augustinus, Confessiones. 1450.
4. (44) Augustinus, De summa trinitate 11. XV. 1477.
5. (45) Augustinus, Epistel«.

6. (46) Augustinus, Epistola ad Probam et Quaestiones Vet. et Novi
Testamenti.

7. (47) Augustinus, De Genesi ad Literara 11. XII.
8. (48) Augustinus. Expositio super Psalterio. Q,uinquagena I; 9 (49)

(^uinquagena II (1446); 10 (50). Quinquagena III.
11. (52) Augustinus, Sermones per circulum anni. 1447. ejusdem Liber

decognitione vorse vitse ; De conflictu vitiorum et virtutum, qui ascribitur
B. Gregorio Papae.

12. (53) Augustinus, Sermones in Evang. Johannis.
13. (55) Augustinus, Sermones de verbis Dornici, de verbis apost. Pauli

nee non de verbis Epistol. Canon. 1462.
14. (56) Augustinus, Sermones ad fratres in heremo; ejusdem de libero

arbitrio 11. III.

15. (59) Augustinus, Petrus de Alliaco, Job. Chrysostomus, S. Gregorius
magnus, Aegidius, Bernardus, Tractatus et Sermonrs.

16. (60) Augustinus, Hieronymus, Ambrosius, Sermones. 1452.
17. (61) Augustinus, Opuseula. 18 (62) Augustinus, Opuscula. 19 (63)

Augustinus, Opuscula.

20. (65) Augustinus, Opuscula. 1456. 2l (68) Augustinus. Opuscula 1464
22. (71) Auctoritates ex operibus S. Augustini de diversis materiis, ord^

alphab. digestae. Pars I (A-M ).

23. (76) Beda Venerabilis Commentarius in Evang. Johannis.
24. (80) S. Ephraem Syrus, de compunctione cordis 11 VI. (Joauues de

Scboonhovia)Epistola ad nepotem suum Wilh.Vriman dr iiassioneDomini.

25. (8\) Eusebius (Cremonensis), Augustinus, Cyrillus, Epistolae.
26. (83) Eusebius Caesareensis. Historiae ecclesiasticae 11. IX in Lat.

versi et libro X et XI aucti per Rufinum presb. 1460.

27. (85) Eusebius Emisenus, Hoiailiae X ad Moiurhos, Latiue. Dionysius
Carthusiensis, Opuscula.

28. (87) Gregorius Magnus, Papa, Moralium in Job, 11. XXXV. 1448.
29. (90) Gregorius Magnus, Papa, Homiliae in Ezechielem. 1446.
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30. (98) Hieronymus. Explanatio in Danielem.
31. (100) Hieronymus. Explanatio evangelii S. Marci. 1487. Ejusdem

comment. in Evang. S. Matthaei; Hilarius, Comment. in Evang.
S. Matthaei.

32. (101) Hieronymus, Explanationes in Epist. Pauli ad Ephesios.
33. (110) Joannes Cassianus, Collationes Patrum. 1459.

34. (111) Joannes Oassianus, De institutis coenobiorum 11. XII; Bona-
ventura, Itinerarium mentis in Deum ; Epistolae declarantes regulam
S. Augustini; Oratio an liceat religiosis studiurn scriptur.irum.

35. (113) Joannes Chrysostomus, Comment. in Matthaeum, Latine; Sermo
quo probatur �neminem posse 'aedi ab alio nisi a semetipso.

36. (118) Gesta Barlaam et Josaphat, Joanni Damasceni tributa; Joannes
Chrysostomus, Epistola de reparatione lapsi ad Amantium, et alia ejusdem.

37. (119) Joannes Climacus, Climax sive scala paradisi; ejusdem, Sermo ad
pastorem ; Vita Joannis Climaci auctore Daniele monacbo Raychii. 1451.

38. (121) Paulus Orosius, De cladibus et miseriis antiquorum i. e. Histori-
arum adv. Paganos 11. VII; Flavius Josephus, De bello Judaico. 11. VII.

39. (126) Sulpicius Severus, Vita S. Martini, etc; S. Martinus, de trinitate;

Gregorius Turonensis, Sermones IV de transitu S Martini; De S. Briccio;

Leontius, Enarratio in vita et actibus S. Johannis Elemosynarii; etc.

S. Bernardus, Vita Maleachiae episcopi; S. Bonaventura, Afita S-
Francisci et Miracula ejus ; Actus sanctorum sociorum S. Francisci.

40. (135) Albertus Magnus, Summa de corpore domini; Thomas de Aquino
Tractatus de sacramento eucharistia»'

41. (136) Albertus Magnus, Tractatus super evangelio Missus est angelus
Gabriel, cet; Odo monachus, Sermo de assumptione B. Mariae Virginis;

S. Augustinus, Sermo de eodem argumento ; Tractatus de B. Virgine.
42. (152) S. Bernardus, Sermones aestivales 1417 ; 43 (153) ejusdem,

Sermones hyemales.
i4. (157) Bernardus, Opuscula.

45. (176) (Caesarius Heisterbacensis) Dialogi miraculorumlibri VII- VII ;
Commentarius in lamentationes Jeremiae; Saec. XIII exeuntis \el
X l V ineuntis.

4D (177) (Caesarius Heisterbacensis) Dialogi miraculorurn libri I-VI.
Gregorius Magnus Papa, Dialogorum 11. IV.

17. (1?<1) Ignetus Contardus, Disputatio contra Jüdaeos; Quaestiones de
sacramentis ; Nicolaus Orem, Traetatus de communicatione idiomatunn
Themata notabüia pro sermonibus.

48. CJHi) (Johannes Gerson), Liber de consolatione theologiae; Joannes
C, Tractatulus de duodecim virtutibus; Joannes de Schoenhovia,
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Epistola ad Wilh. Vriman, ord. Carthus. prope Trajectum, de passione
domini; ejusdem, de contemptu mundi; Stella clericorum ; etc.; Specu-
lum peccatorum (tributum Gregorio Magno) ; S. Brigitta, Sermo de
excellentia Virg. Mariae; Samuel de Fex s. Marochitanus, Epistola
ad R. Isaac de adventu Messiae ; etc.

49. (206) Gheraerdus dictus Groet, Sermo de focariis, factus in donio
capitulari Trajectensi; ejusdem. De locatione ecclesiarum ; Epistola
Florentinorum ad Cardinales de electione Bartholomaei archiep. Barensis
ad summam pontificatum ; Bullae quaedam S. S. Paparum ; etc. Wilhel-

mus Lugdunensis, Sennones epistolares de dominicis; Lotharius diaconu.s
cardinalis (postea Innocentius III Papa) Liber de miseria humanae
conditionis; Aristoteles (pseud.) Liber de regimine principum abbreviatus.

50. (207) Gilbertus Porretanus, Serraones in Cantica canticorum 1405.
51. (212) Guillermus Parisiensis, Pars III de universo sive über de dae-

monibus ; Tractatus de operationibus daemonum ; S. Augustinus, De
ebrietate. etc.

52. (213) Henricus de Balma, Stimulus atnoris. 1393.

53. (214) Henricus de Balma, Stimulus amoris ; S. Bernardus, Planctus :
Salve mundi salutare, cet.

54. (218) Matthaeus de Cracovia, Tractatus super Oratione dominica. etc.
ejusdem. Rationale divinorum operum.

55. (220) Hugo de Folieto, Libri IV, quorum I, II de claustro materiali
III de claustro animae, IV de claustro celesti agit. Petrus Damia-

nus, Opuscula quaedam.

56. (221) Hugo de Sancto Victore, Liber II de sacramentis christianae
fidei. Saec. XIII.

57. (224) Humbertus (de Romanis) Expositio Regulae S. Augustini. 1447.
58. (228) (Jacobus de Gruytrode) Rosarium Jesu et Mariae; Lamentatio

peccatorum. 1495.

59. (229) (Jacobus de Gruytrode,) Rosarium Jesu et Mariae; Lamentatio
peccatorum.

60. (230) (Jacobus de Voragine) Aurea legenda sive passionale.
61. (231) Joannes de Gandinio s. Janduno, Commentarius in tertiam

(Aristotelis) de anima; Walterus Burley, Tract. de potentiis animae;
Thomas de Aquino, Tractatus de essentia; Boethius, super Hb. l
(Aristotelis de anima). Saec. XIV.

62. (233) Johannes (Halgrin s. de Abbeville) Expositio super Cantica

canticorum; Sigillum B. Mariae Virginis; Beda Venerabilis, Expos.
super Cant. Cant.; S. Hieronymus, Comment. in Ecclesiasten; Origenes
Homilia super Cantica Canticorum ; Expositio super Cantica Canticorum
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(53 (238) .Tordanus de Quedlinburg, Posttllae Evangeliorum Dorainicalium
Pars Tl.

64. C-23'.ti .Tordanus de Quedlinburg, Sermones dominicales.
65. (241) .Tordanus de Quedlinburg, Vitae fratrum ord Heremitarum S.

Aiipustini, 1464.

66. (242) Leonardas de Utino, Sermones dominicales.

67. (244) Ludolplms (de Saxonia), Carthus. ord monachus; Expositio in
psalterium. 1471.

08. (245) Lugdunensis (Guilielmi Paraldi episc. Lugdunensis?) Sermones. ')
69. (258) Franciscus Petrarcha, De laude vitae solitariae 11. IT; S. Lau-

rentius, episc. Xovarensis, Liber de duobus temporibus; Pranciscus
Pftrarcha, Speculum mortis; Johannes Wallensis, Ordinarium vitae
religiosae sivi alphabetum, 11. lII.

70. (259) Franciscus Petrarcba, Liber de otio religiosorum; ejusdem Epis-
tola ftc.; Johannes de Moria, In laudem Franc. Petrarchae; Petrarcha

Epistola ad Clementum VI Papam, non fidendutn medico loquaci; ejusdera
Septem Psalmi poenitentiales; Historia Griseldis per Fra. Petrarcham

Latine transposita; Fra. Petrarcha, De secreto conflictu curarum 11. TJI.

71. (261) Petrus Elesensis, Epi.stolae CLT, etc; Johannis (de Launha)
L"movicensis, Epistolae XX sive soranium Pharaonis moraliter exposi-
tum; Joh. Andreae, Regula ad cognoscendum gradus consanguinitatis;

Se-i-jcs suirtorum patrum; Joh. Gerson, Conclusiones; S. Bernardas,

P'pistola de modo regendi se et familiam suam ; Conclusiones Decisionum

de jure canonico; Ysebrandus de \Vyringen, Remissiones (sive Index
alphabeticus materiarum Juris); Sermo; Nie de Oresme, Sermo inJesaiam
L V1; Laurentius de Aquilegia, Practica dictaminis. ad utilitatem dic-

t;itorum Parisüs compüata.
72. (2(iH) Petrus de Harenthals, Collectarius super Psalmos 1374.
73. (274) Richardus de Sancto Victore, Tractatus super Cantica Canti-

corum; Guerricus abbas Igniacensis, Sermones ; Vitis mystica seu
Tractatus de passione Domini super textu: �Ego sutn vitis vera",
tributus S. Bernardo.

74. (275) Richardus de Sancto Victore. Commentarius in Apocalypsim
75. (279) Richardus de Sancto Victore, Tractatus de stalu interioris

hominis (post lapsum); ejusdem Tractatus de gradibus et perfectione
caritatis ; ejusdem De contemplatione raajore 11. V; ejusdem Tractatus
de XII Patriarchis seu de contemplatione rainore.

'j Bij dit werk ontbrcekt 't ex-libris. Maar «le naam van den schrijvcr, Abel van
Ihinlei-wyck, doet mij arderwvck, «loct mij vcronderstellen, dat 't van de Utrechbchc Regulieren afkomstig
is. Zie Corn. Blok's Kroniek van dat kloosier.
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76. (284) Simon de Cassia, Expositiones super totum corpus Evangeliorum
sive de gestis Salvatoris 11. I-IV.

77. (285) (Simon de Cassia), De gestis Salvatoris über V-VII.
78. (286) (Simon de Cassia), De gestis Salvatoris libri VIII et XV.
79. (287) (Simon de Cassia), De gestis Salvatoris libri IX et X.)
80. (288) (Simon de Cassia) De gestis Salvatoris libri XI, MI.
81. (293) Thomas de Aquino, Postilla super Evangelio S. Marci.
82. (295) Thomas de Aquino, Summae theologiae über l et libri II pars prima.
83. (299) Thomas Cantimpratensis, Liber de apibus 1461.
84. (301) Thomas (ä Kempis) Meditationes (de vif a Christi); ejusdem

Admonitiones ad interna trahentes; (Gerlacus Petri) Soliloquium;

(Joannis Gobi), Disputatio inter priorem et spiritum Guidonis.
85. (303) Thomas (Walleis sive Joyce) Super duos nocturnos Psalmorum.
86. (306) Thomas (Walleis sive Joyce) Commentarius in Augustini 11. de

civitate Dei cum tabula Nie. Triveth.

87. (307) Joannes Trithemius, Opusculum de triplici regione claustralium :
ejusdem Modus et forma quotidiani exercitii monachorum; ejusdem
Spiritualis exercitii compendium; Franc. Petrarcha, Septem psalmi
poenitentiales.

88. (309) Ubertinus de Casali, Arboris crucifixae vitae Jesu liber I et II.
89. (310) Ubertinus de Casali, Arboris crucifixae vitae Jesu liber III.

90. (311) Wilhelmus Voern (S. Vornken) Epistola de prima institutione
monasterii in Windesem ; (Joannes Busch), Liber de viris illustribus

ordinis canonicorum regularium monasterii in Windesem ; Epistola de
vita et passione Domini nostri ,J>su Christi, etc; (Joannes Busch)

Liber de ordine (origine) modernae devotionis, etc. Henricus de Pomerio.
Liber de origine mouasterii Yiridisvallis, etc. 1465-66.

91. (315) (Gerardus Zerbolt) Tractatus de reformatione trium virium
animae ; Visio Tundali; Psalterium Virginis benedictae ; S. Bona-

ventura, De ligno vitae; Henricus de Hassia, Speculum animae ; Eusebius

Emisenus, Homiliae X ad monachos ; Matthaeus de Cracovia, Dialogus
de modo celebrandi seil recipiendi sacramentum eucharistiae; Actus
sociorum S. Francisci.

92. (317) (Pseudo) Aristoteles, Liber de regimine principum s. Secreta
secretorum ; Notabüia de vita activa et contemplativa, etc; Lotharius
(de Anagnia) postea Innocentius III Papa, Tractatus de miseria condi-

tionis humanae ; Meditationes. S. Bernardo tributae ; etc; Versus de
signis coelestibus, de mensibus, cet; Johannes de Gwidernia, Tractatus
de modo praedicandi; De eclipsi solis anni 1366 etc; Glossae de
conceptione Virginis; (Robertus Holkot) Moralitates. (Saec. XIV).
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93. (318) Auctoritates ex Proverbiis Saloinonis; Gerardus de Vliederhoveu,
Cordiale sive de quatuor novissimis; Tractatus de quatuor virtutibus
principalibus, L. Annaeo Senecae tributus ; Aristoteles, Oeconomica;
(Pseudo) Aristoteles, Liber de regimine principum ; Nie. de Oresme,
Tractatus de origine, natura, jure et rautationibus monetarum; Historia
Griseldis; Errores philosopLorum contra fidem; Compendium de Epidemia;
Medicinarius (metrice).

94. (320) (Petrus de Riga), Aurora. Liber metricus, continens narrationem
allegoricam Vet. et Novi Testamenti.

95. (323) Commentarius in Regulam S. Augustini; Meditationes, S. Ber-
nardo tributae ; (Henricus de Hassia), Comment. in praecepta dominica
S. Isidorus, De summo bono. 1447-48.

96. (325) Doctrinae quaedum morales.
97. (327) Expositio in Psalterium 1416; Psalterium B. Virginis Mariae. 1404

98. (329) Expositio Hymnorum XXVII.
99. (332) Formula novitiorum (a nonnullis S. Bonaventura tributa); Libellus

de vita sanctuli qui dicitur amare deum ; Tractatus de laude inclusionis

religiosorum; Meditationes (S. Bernardi ?) ; Meditatio super salutationem

angelicam; (Arnulfus monachus de Boeriis) Speculum (monachorum);
S. Basilius, Tractatus de laude vitae solitariae; Speculum peccatorum

(S. Gregorii magni?); De triplici bumilitate ; S. Bonaventura, Liber
de vita et conversatione domini nostri, qui apellatur Lignum vitae.

100. (334) Glossa tripertita super Cantica Canticorum.
101. (337) Lectura super Apocalipsim. (Saec. XIII vel XIV).
102. (341) Liber de illustribus viris ordinis Cisterciensis ; S. Hieronymus,,

Liber de viris illustribus; Eusebius Emisenus, Homiliae X ad mo-
nachos. 1453.

103. (317) Marionale secunduni alphabetum.
104. (348) Meditationum de vita Jesu Christi über IV, V.
105. (353) (S. Bonaventura), Pharetra, coutinens auctoritates et dicta

sanctorum doctorum et aliorum pbilosophorum et poetarum.

106. (354) Pharetra Bibliae sive compilatio per vocabula sec. ord. alpha-
beti. 1478?

107. (355) PostiHa Universitatis Pragensis in Evangelia dominicalia.
1U8. (357) Quaestiones theologicae; Sermo in dedicatione ecclesite; etc.;

Tabula illorum quae habentur in scripto S. Thomae (Aquinatis) super
IV Sententiarum ; Hugo de Sancto Victore, Speculum ecclesiae;
Jhesus een liebt in de duysternis, etc ; Henricus de Oyta, Conclusiones
quaedam de ernptione et venditione redituum perpetuorum et ad
vitam; Reinerus Walen de Braxella, Carmen; Bulla Anni Jubilaei
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(1350); Henricus Kalteysen, Responsum ad articulos, etc; Collatio
ad Clerurn in Synodo ; Sermo de horis canonicis.

109 (359). Regula S. Augustini.
110 (360). Regula S. Augustini cum expositionibus.
111 (365). Sermones in diebus festivis; Albertus magnus, Sermones de

sacramento eucharistiae

112 (373). Stella clericorum ; Postilla Pragensis in Evangelia dominicalia;
Sermo de septem horis canonicis, etc; Acta Synodi generalis Basi-
leensis de dissidio Bohemorura et Graecorum ; Bulla Eugenii III, etc.

Nicolaus de Cusa, Responsio etc; Sermo quem fecit Cardinalis Albertus,

etc; Biblia pauperum ; Tractatus de arte praedicandi; Tractatns de
septeni peccatis raortalibus ; Tractatus de XII patriarchis, de XJI lapidibus
pretiosis etc; Conflictus virtutum et et vitioruin; S. Isidorus, monita
contemplativa; Sententiae ex Vet. et X. Testamente dt.- vitiis et
virtutibus; Epistola ad Eugenium IV Papam anni 1439, etc.

113 (374). Summa de vitiis.

114 (375). Tabula fidei cbristianae; S. Augustinus Soliloquium; S. Hiero-

nymus, Ordo vivendi ad Eustochium; Caesarius Arelatensis episc.
Sermones ad monacbos; S. Bernardus, Epistola ad fratres de Monte;

Excerpta ex Hugonis (de Sancto Victore) libro de claustro (animae).

115 (376). Tractatus de officio missae.

116 (378). (Matthaeus de Cracovia), Dialogus de modo celebrandi sacra-

mentum eucbaristiae ; (Henricus de Coesvelt) Tractatus de tribus votis
monasticis; Tractatus de ordine vitae et institutione morum, S.

Bernardo tributus; Tractatus de bonestate vitae, eidem tributus ;

S. Hieronymus, Tractatas de prodigo filio ad Damasum Papam ; Hugo
(de Sancto Victore) Sermo ad novicios.

117 (381). Tractatus de septemplici processu in profectu religiosoruru
(S. Bonaventurae tributus); S. Macbarius, Epistola ad claustrales;
Gaufridus, abbas, Colloquium Simonis cum Jesu. S. Bernardo tributus;
Tractatus de laudibus Virginis super Missns est, S. Bernardo tributus

S. Augustinus, Sermones ad fratres de heremo.

118 (385). Copia donationis altaris S. Jficolai in eccles. paroch. in Asperen;
Tractatus de laude Psaltern; Wilhelmus Block, Conclusiones de valore

missae; Collatiuncula facta in capitulo generali in Windesem; Articuli
Parisiis condemnati A° 12(.i5,

118 (386). Laurentius Valla, Dialogus de praescientia Dei et libero arbitrio;

Tractatus de sacerdotis officio et VII sacramentis; (Gerardus Zerbolt),
Soriptum pro quodam inordinate gradus ecclesiasticos et praedicationis
ofliicium affectante; Job. Gerson, Tractatus de laude scriptorum;

18
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ejusdem, de pollutione nocturna; Formula noviciorum (S. Bonaven-
turae?); Petrus Damiani, Epistola ad Blancam Comitissam; Hugo
de Sancto Victore, Epistola contra timorem inordiuatum ; Gherardus
Groot, Epistola ad quendam fratrem infirmum in capite; S. Bernardus,
Sermo in solemnit. omnium sanctorum; ejusdem Apologeticum; Passio
praedicabilis douiini nostri Jesu Christi ; Passio domini cum concor-

dantiis IV Evangelistarum ; Sermones de B. Virgine; Joan. Chryso-
stomus, Serrno de Absalon ; Tractatus de timore et ejus diversis
speciebus; Nicolaus de Argentina, Tractatus de antichristo et fine

mundi; Henricus de Hassia, Speculum animae ; Expositio parva Psal-
terii; Wilhelmus Block, Conclusiones de participatione uiissarum',
Excerpta et annotationes ; etc ; Aeneas Sylvius, episc. Senensis, Oratio
babita in conventu Francfortensi die 15 Oct. a 1454 ; Bulla Pii II

Papae pro expeditione contra Turchos (1463); Job. de Vorborch et
Heynricus de Gorinchem, Responsiones ad interrogata de excomnmni-

catione oppidi Daventriensis ; Nicolaus de Cusa, Bulla de inclusione, monia-
liurn data Trajecti 3 Sept. 1451; ejusdem Littera missiva ad ecclesias

Trajectenses, de eadem materia ex Treveris ; Quaedam de generali
interdicto et excommunicatione.

120 (387). Praecepta oeconomica, Belgice; Adversaria et excerpta tbeologica;
Interpretatio nominum propriorum ; Gherardus dictus magnus (Groote)

Tractatus de presbyteris focaristis; ejusdem Epistola ad presbyterum;

Liber de sacramentis ac liber poenitentiarum, etc. Speculum sacerdo
turn ; Meditationes, S. Bernardo tributae; S. Bonaventura, Brevilo-

quiurn ; Expositiones in Hb. Job; Augustinus, de rnalo detractionis,
etc ; Modus legendi horas canonicas ; etc. Liber de scire mori.

121 (389). Vitae Philosophorum <14ö.S>; Testamenta XII patriarcharuai
de Graeco in Lat. versa a Roberto dicto Grossum Caput (Grosseteste),

Lincoln, episc. ; Gesta, dicta et documenta quorundam philosophorum.
122(394). Vita et miracula S. Bernardi abbatis Claraevallensis; Vita

S. Columbani ; Vita S. Cunerae. 1463.

123 (395). VÜAQ fratrum ordinisPraedicatorum usque ad a. 1254 (a Gerardo
de Fracheto Lemovicensi s. Gerard de Limogesi; Miracula S. Thomae

de Aquino ; (Guilielmus de Thoco) Vita 8. Thomae de Aquino; De-
vota quaedam de sancto fratre Wichmanno.

124 (012). (Arnoldus Gheühoven), Prologus et tabula Foeneratorii; Gui-
lielmus Durantis, Repertorium aureum super corpore juris canonici;
(^uaestiones juris canonici.

12.0 (615). Henricus Bohic, Commentarius in librum V Decretalium.
126 (617). Boliuslaus Pragensis, Xotata in librum IV Decretalium. Saec.XlV.
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127 (711). Argumenta sermonura, Historiae morales, Sermones; Physiolo-
gus, Latine.

128 (737). Joaunes de Piano C'arpini, De gestis Tartarormn et de situ
locorum transmarinorum ; Gesta Karoli Magni; Ordines a Sede apos-
tolica coruprobati; Gerardus de Antverpia (Arvernia ?) Biblia tabulata;
Capitula Vet. et Novi Testament!, metrice ; Chronicon ab Adam usque
ad Fridericum IV Imp. et Sextum IV Papam (qui obiit 1484); i.Io-
annes Hildeshemiensis episc.) Historia trium regum; Guilielmus Bolon-

sele (de Boldensele?) Liber de quibusdam partibus ultramarinis et
praecipue de terra sancta ; Odoricus de Foro Julii, De regionibus et
civitatibus mundi remotissimis ; Liber de mirabilibus mundi; Historia

Hierosolymitana a tempore Godefridi de Bulion.
129 (739). Martinas Polonus, Chronicon cum continuatioue Bernardi Gui-

donis ad a. 1316.

Volgens den Catalogus Manu Scriptorum Bibliothccae Rheno Tra-
jectinae (1887.) 

UTRECHT.

KurtJinizerklooster �Nieuwlicht" of �Bloemendaal" bij Utrecht.

1. (33) Nomm Testamentum. Latine, e vers. Hieronymi. (1475).

2. (35) S. Ambrosius, Hexaemeron, 11. VI. (1471). Basüius Magnus,
Homiliae IX in Hexaemeron (1472).

3. (37) S. Ambrosius, Expositio in Evang. sec. Lucam.

4. (38) Paulinus, presbyt. Vita S Ambrosii en verschill. kleinere ge-
schriften van Ambrosius en Augustinus.

5. (39) Ambrosius, verschill. werken.
ß. (41) Augustinus, Confessiones.
7. (51) Augustinus, de consensu IV evangelistarum 11. IV. 1407.

8. (54) Augustinus, verschill. werken.
9. (58) Augustinus, verschill. werken en Tractatus de arte morieudi.

10. (64) Augustinus, Opuscula. 1454.
11. (Ol'i) Augustinus, Opuscula.

12. (67) Augustinus, Opuscula.

13. (69) Augustinus, Opuscula.
14. (70) Augustinus, Opuscula. 1458.
15. (73) Beda Venerabilis, Opuscula. 1462.
16. (74) Beda Venerabilis, Expositio in Evang. Marci
17. (75) Beda Venerabilis, Comnientarii in Lucam. 11. VI. 1468.

18. (7V) Beda Venerabilis, Opuscula. 1464.
18*
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19. (79) Dionysius Areopagita, verschill. werken; Bertramas de Alen,
Libellus s. hymnus de rege novi saeculi. etc.

20. (84) Eusebius Caesareensis, Historia ecclesiasticae 11 IX et libro X

et XI auctv per Raftuum, presb. Aquilejensem.
21. (88) Gregorius Magnus Papa, Moraliuui in Job. über I-IX.
"2'2. <N'.»i (J-regorius Magnus Papa, Houiiliae in Ezechielem. 1412.
23. ('.Mi (livgorius Magnus Papa, Epistolae.
24. (92) Gregorius Magnus Papa, Dialogorum 11. IV.

25. (94) Gregorius Magnus Papa, Regula Pastoralis; Hugo de Sancto
Victore, Tractatus de opere trium dierum.

26. (95) Liber floruni de omnibus libris B. Gregorii Papae collectus 1410.
27. (9i.ii Hi'Toiiymus. Explanationis in Isaiam über XI-XVIII 1451.

28. (07) Hieronymvvs, Explanatio in Daüieletn 1458.
29. (99) HL3ronymus, Explanatio in prophetas minores.

30. (l(.121 Hieronymus, Explanationes in Epist. Pauli, etc.

31. (104) Hieronymus, Regula ; Aelredus, Libellus de vita inclusarum.
32. (106) Hieronymus. Yita en verschill. tractaten.

33. (107) Isidorus Hispalensis, Expositio super Vet. Testam. ; Thomas de

Aquino, Liber de perfectione spiritualis vitae.
34. (108) Isidorus Hispalensis, De vitiis et virtutibus s. de sumum

bono 11. IH.

35. (109) Joannes Cassianus, Collationes Patruin.

36. (112i Joannes Cassianus, De institutis coenobioruiu 11. XII; Regula

.s. Benedicti; Regula S. Augustini; Basilius Magnus, de vita solitaria;

Distinctiosepteuicriminalium vitiorum; Berengarius, Summa Confessionis.

37. (115) Joannes Chrysostomus. Opuscula; S. Augustinus, OpuscuUi.
38. (117) Joaunes Damascenus, Gregorius Nazianzenus, S. Laurentius, S.

Martinas, Rufmus, etc. Upuscula. 1490.
39. (127) Houuliae S. S. Patrum de tempore et de sanctis; Gregorius

Magnus Papa. Homiliae num. XL.
40. i i Ml> Alamis ab Insulis, Significationes divers, verboruiu .S. Scripturae

ord. alphab.
41. (I34i Albertanus Causidicus Brixiensis, Opuscula. 1449.
42. (137) Albertus Magnus, De laudibus Mariae Virginis.
43. (139i Andreae Itistinctiones sec. ord. alphabeti,

44. (141) .loh. Andreae, Hieronymianus; Petrus Blesensis, Liber de ami-
citia christiana, et alia opuscula ejusdem. 1454.

45. (142) Anseimus Cantuariensis episc. Tractatus de custodia honnnis
interioris; Orationes sive Meditationes; Orationes ad B. Mariain et
aliquos Sanctos.
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46. (148) Bartholomaeu.3 Pisanus de Saucto Concordio, Summa de casibus
conscientiae. 1456.] i

47. (150) Petrus Berchorius, Reductoriurn Morale (sive Moralisationes
Bibliae).

48 (155). Bernardus, Sermones ia Cantica Canticorum. 140-2.
4!» (156). Bernardus, Epistolae.
50 (158). Bernardus, Opuscula varia ; Methodius, De principio saeculi, etc.
51 (159). Bernardus. Opuscula quaedam (genuina et spuria).
52 (160). Bernardus, Opuscula quaedam.
53(161). Bernardus, Opuscula quaedam; Henrieus de Coesveldia, ord.

Carthüs., Tractatus de tribus votis monasticis.

54 (162). Bernardus, Opuscula quaedam.
55 (165). Bonaventura. Pharetra, s. excerpta ex auctoribus ecclesiasticis

et profanis, ord. alphabet. argumentorum. 14<»'>.

56 (167). Bonaventura. Vita S. Francisci; Actus sociorum S. Francisci.
57 (16>i). Guilielmus de Lanicia, Diaeta salutis. (etiam S. Bonaventurae

adscriptum).

58 (171). Formula noviciorum Admonitio, Regularis Disciplinae; Profectus
Religiosorum.

."'.i i I73i. Meditationes de vita J. Christi (adscriptae S. Bonaventurae) "

Thomas ä Kempis), Salubres admonitiones de sacro sacramento ; (Ger.
a Vliederhoven i (^uatuor novissima ; De raptu animae Tundali et

visione ejus ; S. Basilius, de recommendatione vitae solitariae; S. Hiero-
nyraus, Ordo sive Regula vivendi; (Thomas ä Kempis) Regnum Dei

inter vos est; Aegidius de Assisi, verba aurea; Tract. de arte

moriendi; Speculum christiani; Tractatus de purgatorio S. Patricii;
narratio de spiritu quodam in villa Jleyerick etc., etc.

(j<> (174). Vita Jesu Christi sec. Bonaventuram ; (Tier, de Vliederhoven)
Quatuor novissima; Meditationes S. Bernardi; De Sancto Jerone;

Aegidius de A^sisi verba aurea; (Jacobus de Cessolis) Ludus scacorum;

Gerardus Groot, Sermo de focaristis et alia ejusdem ; Speculum mona-
chorum ; Speculum peccatorum ; etc, etc.

61 (178). Caesarius Heisterbacensis, Dialogi Miracu^rum; 11. XII: Historia

Walteri et Griseldis; Joan. Chrysostomus, Sermo quod nemo potest
laedi nisi a se ipso ; David Carthusiensis, Compendium ; Petrus Blesensis»

Moralia super Job; Compendium, de claustro animae.
(ii' (180). Catharina de Senis, Liber divinae doctrinae. 1438.

M In dit IIs Staat allecn aangeteekend, dat het behoord heeft aan Theodoricus
Duys d' Amsterdam. Dcze -was Karthuizev en stierf in 't klooster Nicnwlicht, zooals
blijkt uit 't Necrologium, blz. 357 van de uitgave.



278

63. (186) Dionysius Carthusiensis, Expositio in Numeros et Deuteronomiunr
1483.

64. (187) � � Expositio in Josuam etc. Baruch 1494.
65. (188) � � Expositio in 11. Regum et Paralipomenon.
66. (190) � � Expositio in Psalterium. Quinquagena II.
67. (192) � � Expositio in Jesajam. 1481.
68. (192) � � Expositio in Jeremiam. 1482.
69. (193) � � Expositio in Evang. S. Lucae. 1485.
70. (124) � Expositio in Acta Apostolorum et

Epistolas Canonicas. 1480.

7t. (195) � � Sermones de sanctis per hyeuien; 8er-
mones de tempore hyemaliproreHgiosis.

72. (196) � �De contemplatione; Liber de mortifica-
tione vivifiea; Dialogus inter Jesum et
puerum.

73. (197) � � Quatuor Novissima.

74. (198) � � L. de passionibus animae; 1. de divina
essentia. 1510.

75. (199) � � Libellus de remediis temptationum; tract.
de professioue religiosorum; tract. primus de symonia vitanda in re?ep-

tione novitiorum; Smaragdus, üiadema mouachorum. Dionysius Carth.

Exhortatorium noviciorum; Thomas ;'i Kempis Admonitiones ad Spiri-
tualern vitam, etc.

76. (205) Job. Gerson, 0|>uscala quaedatn; Gemmarius parvus e Scala
paradisi Joannis Climaci; etc; Albertus magnus, Tract. de veris
virtutibus sive Paradisus animae; Petrus Datnianus, Epistola de puero

Jesu duodenni; Gilbertus Porretanus, Epistola ad Hugonern prior.
S. Victoris de scientia animae Christi; Augustinus, opuscula. ')

77. (211) Guilieltnus (Paraldus) Lugdunensis, Sermones super Epistolas
et Tract. de confessione; Auctoritates quaedam; Conradus de Bruus-
wyk, Sermones de Tempore.

78. (216) Henricus de Gorkum, Abbreviatum Summarum S. Thomae.
79. (225) Jacobus de Cessolis, Scakerium quatuor tractatuum, s. Ludus

scacchorum moralisatus; Joannes, Ord. Praedicat. Ludus cartularum
moralisatus. S. Bernardus, Epist. ad Raimundum.

80. (227) Jacobus de Gruytrode, Ord. Carth. Rosarium Jesu et Mariae;
Thomas a Kempis, Opuscula.

1) Dit boek, geschreven door Wilhelmus Nycolai Amsterdamensis, kan ook aan de
Regulieren te Utrecht behoord hebben. Zie Corn. Block's kroniek van dat klooster,
in Bijdragen en Mededeel. v. h. Hist genootschap. XVI, p. 86.
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81 (234). Johannes (Halgrin s. de Abbeville), expositio super Cantica
Canticorum; Petrus de Alliaco, Tractatus de XII honoribus S. Joseph!;
Albertus Magnus Litania. 1469.

82 (236). .Toannes de Schoenhovia, Ord. canon. reg. Epistola ad nepotem

suum Wilh. Vriman (Carthus.) de passione domini; Henricus de
Hassia, Tractatus de proprietariis monachis et raonialibus ; Speculum
s. Stimulus poenitentiae, Jacobus de Gruytrode, s. de Clusa. Speculum
sacerdotum, et Speculum secularium ; Dionysius Carthus. Speculum
conversionis peccatorum ; Tract. de arte praedicandi; S. Augustinus,
Tract. de ovibus.

83 (24G). S. Machtildis, Liber spiritualis gratiae s. Visiones et revelationes.
Hi (249). Nicolaus de Lyra. Postilla in 11. Josuae, Judicum et Ruth.
85 (250). � � � Postilla in 11. Esdrae II. Tobiae, Judith,

Esther, Machabaeorum l et II. 1453.

86 (252). � � � Postilla in Prophetas minores et majores.

87 (253). n n n Postilla in IV Evangelistas ; S. Augustinus,
Expositio in Apocal.

88 (254). � � � Postilla in Actus Apostol. Epistolae canon.

Apocal. et Cantica Canticorum.

89 (256). � � � Postilla in Epistolas Pauli.
90 (264). Petrus Damianus Epistolae et tractatus; Dionysius Carthus.

Commentarius in Actus Apostol. et Epistolas Canonicas.

91 (265). Petrus Damianus Epistolae et tractatus.

92 (-267). Petrus Lombardus, Quinquagena I in Psalmos cum glosa ordi-
naria. 1496.

93 (269). Petrus de Tarantasia Postillae super Epistolas Pauli 1485.

94 (270). Prosper Pomerius, De vita contemplativa et activa 11. III ;
Joannes Cassianus, Collationes quaedam patrum 1468.

95 (276). Richardüs de Sancto Victore Commentarius in Apocalypsim.
96 (278). n n n n ^e Contemplatione majore sive super

archam Moysis 11. V; ejusdem, De XII Patriarchis sive de contemplatione
minore 11. III.

97 (280). Richardüs de Sancto Victore, Opuscula.
98 (2?1). Robertus Gosseteste, episc. Lincolniensis, Comment. in Dionysii

Areopagitae Angelicam Hierarchiam. 1407.

99 (282). Johannes Ruysbroec, Ornatus spiritualis desponsationis.

100 (292). Theodulus, De veritate et falsitate sive Ecloga ; Quaestiones
de jure canonico ; Algorismus ; Computus cyrometralis.

101 (296). Thomas de Aquino, (Juodlibeta.

102 (297). Thomas de Aquino, Tractatus de divinis moribus, etc.
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103 (302). Thoraas Vercellensis abbas. Commentarius in Opera Dionysii
Areopagitae, et Comment. in Cantica Canticorum ejusdern.

lo't ^::o:>). Thomas (Walleis sive Joyce) Commentarius in Augustinum,
de civitate Dei.

105 (312). Willielnms de Monte, cancellarius Lincolniensis. Distinctiones theo-

logicae; Petrus de Houdan, Summa tbeologiae ; Willi, de Monte. Tropi;
Marliodaeus, Carmen de gemmarum et lapidum preciosorum virtutibus.

106 (313) Gerardus Zerbolt de Zutphania. Tract. de spiritualibus accensionibu*.
107 (314). Gerardus Zerbolt. Tractatus de reformatione triurn viriuui

animae ; Matthaeus de Cracovia. Dialogus de modo celebrandi seu

recipiendi sacramentum eucharistiae. 14n7.

108 (322). Commentarius in Pauli Epistolas. 1471.

109 (326). Expositio in librura Job ; Beda \renerabüis, Explanatio allego-
rica in Tobiam.

IKi (331). Robertus Holkot, Moralitates quaedam ; S. Eusebius Cremonensis,
de obitu S. Hieronymi; (Ger. van Yliederhos'eu), CorJiale seu (^uatuor
novissima.

111 (335) Glossarium in Bibliam Latinam e. vers. Hieronymi, sec. ord.
librormn. 1462.

112 (340) Liber de consolatione humanae vitae, scriptus a quodain fratre
Carthusiensi domus Xovae Lucis prope Trajectum; Petrus de Alliaco,

Epistola contra calunmiantes ordinis Carthusiensis, �de non esu car-
niuro"; Job. Gerson, Epistola de eadem materie.

113 (342). Libri 111 de septem donis Spiritus Sancti; Tractatus de graüa.
114 (343). Liber de triplici via veuiendi ad vitarn speculativam.
115 (345). Liber qui dicitur Totum Bonum. 1418.
116 (3;jH). Radius contemplativae meditationis; Dionysius Areopogita»

Mystica theologia; Joh. Gerson et alii, de contemplatione; S. Bona-
uentura, M^editatio seu über de triplici via qui dicitur Parvum

bonum; Albertus Magnus, Tract. de fine religiosae perfectioms, etc.

117 (364). Serinones quaedam in Evangelia.
118 (366) Sermones de S. Yirgine Maria; Speculum B. Mariae Tirg'

(S. Bonaventurae vulgo tributum); Vita S. Nicolai; Odo monachus
('antuariensis eccles. Sermo de assumptione Virginis Mariae; Passio

S. Dympnae ; Liber continens omnes benedictiones solemnes, etc.
119(369) Solüoquium JebU; Suso, Centum Meditationes sive Articuli

passionis Jesu Christi; Orationes de vita Jesu Christi, etc ; Orationes
ad B. Mariam ; Septem Horulae, etc. 1477.

120 (370) Speculuni Mariae s. sermones et preces ad B. Yirginem.
121 (372) Statuta s. Consuetudines Ordinis Carthusiensis.
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122 (377) Tractatus de officio missae, excerptus ex libro Alberti niagni
de eodem ; Contemplativa quae dicitur Theoria metrica.

123 (390) Historiae diversorum sanctorutu ; Liber V de vita SS. Patrum, etc.
124 (391) Passionale Ecclesiae Trajectensis, sive vitae sanctorum. etc.

1423-1426. 3 voll.

125 (392) Passionalis magni sivi Legendarii de sanctis vol III.
126 (3U3) Martyrologium abbreviatum. etc.
127 (396) Vita S. Hugonis Lincolniensis episcopi. 1476.
128 (611) (Amoldus Gheilhoven), Tractatus de contractibus usurariis sive

Foeneratorium. 1467.

129 (614) Elenchus titulorum Institutionum, Digestorum. Codicis, Decre-
talium ; (Bernardus de Botone, Casus longi in corpus Decretalium ;
Galfredus de Trano, Summa in titulos Decretalium. 11. V, etc.

130 (620). Guilielmus Durantis, Hepertorium super corpore Juris canonici.
131 (621) Ivo Carnotensis, Panormia s. summa decretorum in 11, VIII divisa.
132 (631.) Thomas de Cobham, Summa de poenitentia.

133 (687.) (Gariopontus) Passiouarius sive ad totius corporis aegritudines
remediorum 11. Y1I.

134 (688 ) Geraldus de Solo (Geraud de Bourges). Bonum super nono

Almansoris; Liber abundantiae; Empirica et experimenta; Tabula

Salernitana; Excerpta ex libris Hippocratis et Galeni; Tabulae
Astronomicae ; Opus medicum ; Tabulae astrologicae.

135 (691.) Marsilius de S. Sophia, Recepta super primo fen quarti Canonis

Avicennae; Ars brevis; Joannes Huselman de Stendal, Tractatus memoriae.

136 (710.) Thomas Cantipratensis, Liber de natura rerum.
137 (723.) Joannes de Sacrobosco, Tractatus de sphaera ; Geo Purbachius;

Theorica planetarum, cum figuris ; Gerardus Cremonensis, Theorica ;
Tractatus de Sphaeris coelestibus ; Extracta ex Isidoro et Buridano ;
Tractatus astrologicus de generatione ; Quaedam de partibus animalium ;

Isaacus (Israeli) De diaetis partes III.

138 (733). Magnus Aurelius Cassiodorus, Historiae tripartitae 11. XII. 1509.

139 (822). (Joannes de Mera) Brachylogus.
140 (823). Polithecon 11 XII metrice, ex variis poetis Latinis collecti;

Prosper Aquitanicus, Epigraminata ; Joannes de Garlandia, Carmen de
mysteriis ecclesiae; Bernardus Geystensis, Palpanista, metrice.

141 (824). Algorismus; De arte rhetorica ; Laur. Valla, De ratione dicendi
praecepta; Excerptum ex libello qui dicitur Loquagium. quem
composuit Mag. Henricus de Kaikar, ord. carthus. prior domus Coloniae,
de arte rhetorica; Oswaldus monachus ord. Carthus. Opus pacis
secundum modum Carthusiensium.



282

142 (1023). (Van der troestinge) dat 9" -15« boec. H70. (Een vrije
navolging van Joannes de Tambaco, de consolatione theologiae).
Volgens den Catalogus Manu-Scriptorum Bibliothecae Rheno Tra-
jectinae. (1887). 't Eenige boek uit dit klooster dat eiders berust
schijnt te zijn:

143 Liber infirmorum. Item venerabilis pater Dominus Jobannes IJsbrandi
de Herlem prior hujus domus Sancti Salvatoris, Ordinis Carthusiensis

voluit et ordinavit, quod Über iste de cetero perpetais teraporibus
erit sub fida custodia infiruvarii ad usum infirmomm, quatenus in eo
legant aut legatur eisdem, que ad eonim vel utilitatem vel consola-
tionem pertinere videbuntur. Anno 17.

(Volgens 't Nederl. Archief voor Kerk. Geschied. IV, Leiden 1844,
blz. 429, noot, in bezit van Prof. N. C. Kist. Zie de beschrijving aldaar.)

UTRECHT.

Benedictyner Abdij van St. Paulus.

l (34). Epistolae Pauli cnm argutnentis.
2 (82). S. Eusebius (Cremonensis) Epistola de morte S. Hieronymi ;

Explicatio causarum cur errores oriuntur e mala intelligentia Scripturae

Sacrae ; Gesta Barlaam et Josaphat (Joh. Damasceni?).
3 (86). Gregorius Magnus Papa. Moralium in Job. 11.1-X, XXIII -XXXV.

4 vol. (I, II, V, VI).

4 (114). Joannes Chrysostomus, Homiliae VII de laudibus B. Pauli
apostoli; Bullae duae Paulis II Papae ; Libellus de raptu aniraae
Tondali; Hugo (de Sancto Victore), Opusc. de disciplina claustralium ;
S. Bernardinus Senensis, Serrno de gloriosa virgine.

5 (133). Albertanus Causidicus Brixiensis, Liber de doctrina dicendi et

tacendi, et alia ejusdem ; Tractatus de laudibus diurnis.
6 (146). Bartholomaeus Pisanus de S. Concordio, Summa de casibus

conscientiae ; Jacobus de Theramo, Processus inter Jesum et Belial;
Joh. Andreae. Tract. de interdicto ; De confratribus nostri ordinis
seil. Donatis.

7 (147). (Bartholomaeus Pisanus de S. Concordio) Summa de casibus
conscientiae; Joh. Andreae. Tractatus de interdicto.

8 (163). Bonaventura, Breviloquium S. Scripturae; Liber de institutione
inorum et ordine vitae, S. Bernardo adscriptus; Dominicus, carthus.
Trevirensis, Tractatus de vera obedientia et filiis ejus.

9 (164). Bonaventura, Parvuni bonum vel Regimen conscientiae quod
vocatur Föns vitae (vol Centiloquium); Expositio super pater noster;
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Speculum prelatorum (auctore Jacobo de Gruytrode s. de Clusa?);
Speculum subditorum (ejusdem?); Dialogus de creatione mundi et
ejus redernptione.

10 (166). S. Bonaventura, Soliloquium; Speculum monachomm (adscriptum
S. Bernardo); Anselnms episc. (Cantuar.) Stimulus amoris divini;
Gemma crucifixi; Speculum peccatorum, (adscriptum Gregorio I).

11 (169). Diaeta salutis et quaedam minora S. Bonaventurae adscripta.
12 (170). Profectus religiosoruru (adscriptum S. Bonaventurae); (Jacobus

de Gruytrode), Rosarium Jesu etMariae; Lamentatio (peccatoris). 1476.
13 (202) (Plorus Magister, diaconus Lugdunensis) Defloratio epistolae ad

Romanos et ad Corinthios I.

14 (208) Guido de Monte Rotherii, Manipulus curatorum, Joh. Gerson,
Opus tripartitum de confessione et de scientia mortis.

15 (217) Henricus de Hassia, Dialogus de modo celebrandi seu recipiendi
sacramentum eucharistiae ; Dionysius Carthus. Tractatus de sacramento

eucharistiae; Sermones de sacramento eucharistiae.

16 (223) Hugo (de S. Victore) Opusculum de disciplina claustralium; Oratio
de passione et quinque vulneribus Christi; S. Hieronymus, Ordo vivendi
Deo ad Eustochium.

17 (240) Jordanus de Quedlinburg, Articuli LXV passionis Domini;
Excerptum ex libro Arboris crucifixiae vitae Jesu ; Guido (II ? Carthus.)
De spirituali exercitio hominis ; Joannes de Scoenhovia, Epistola ad

fr. Wilh. Vriman, de passione Domini.
18 (247). S. Machtildis, Liber qui dicitur spiritualis gratiae ; Vita S.

Eufrasiae virginis.
19 (262). Petrus Comestor, Historia scholastica.

20 (290V (Henricus Snso) Horologium aeterae sapientiae. 1389. (script. per
Symonem de Scraghen); Compendium sacrae theologiae in 11. VII divisum.

21 (300). (Thomas ä Kempis) Soliloquium animae ; Tractatus cui titulus:
Qualiter homo possit amplius in bono proficere, etc. (a nonnullis S. Ber-
nardo tributus) ; Henricus de Balma, Stimulus amoris; (Gerardus
Zerbolt), Tractatus de spiritualibus ascensionibus ; Tractatus de statu
sacerdotali.

22 (349). Moralitates ordinatae sec. ord. alphabeti; Tractatus moralis de
oculo ; Sermones de tempore et de quibusdam sanctis.

23 (351). Orationes quaedam.
24 (380). Tractatus de juvenibus trahendis ad Christum ; Theodoricus iU>

Herxen, Libellus de innocentia servanda; ejusdem Libellus de parvulis
trahendis ad Christum; etc.; (Joannes de Scoenhovia) Secunda epistola
missa in Eymsteyn ; Memoriale compendii sacrae theologiae; de quinque



284

gradibus huaiüitatis ; Sermo; Hnnricus d? Hassia, Regula de peccato
mortali, etc.

"J.'i i -582). Tractatus de Vita rvli^iosa ; S. Bonaventura, Legenda S. Francisd.
"J6 nij'.i). Summa brevis in foro poenitentiali extracta e Summa Raimundi

(de Pennaforte); Rubricae corporis juris canonici et civilis ; etc.; ]STo-
tabilia et allegationes juridica, ordine alpbab. ; Christianus de Eckoy,
Dicta in Raimundi (de Pennaforte) Summam ; Summula de Summa
Raimundi. metrice, etc.

27 (684). Bernardus de Gordonio, Lilium medicinae, in VII 11. divisus.
28 ^685). Bernardus de Gordonio, Lilium medicinae, in VII 11. divisus;

ejusdem Prognosticationum pars ; Constantinus Africanus, Viaticus;
Petrus Hispanus, Thesaurus pauperum ; Concordia inter üucem Austriae
et Civitatem Traiectensem. (a. 1483?)

29 (li'.iö) Synonyma (medicai extracta e libro Simonis de Janua ; Joannes

fil. Mesuae. Antidotarium ; Joannes de Tornamira, Introductorium

juvenum practicam noviter incipientium, etc. Galenus, Liber Tegni,
Laune ; Hippocrates, Prognostica, Aphorismi et Remedia acutorum,

Latine ; C'ommentarius in Hippocratis Aphorismos; Jacobus de Forlivio.
Expositio 21 fen. III Avicennae. etc.

30 (724). Quaestiones de pbysico auditu sive philosopbia naturali; Joannes

Lausanus, Nova theoria planetarum, cura imagmibus; ejusdem Tractatus

de Sphaera ; Alphonsus Rex Castellae, C'.inones ; ejusdem Tabulae.
31 (806). P. Terentius Afer, Comoedia VI.

Uit den Catalogus Manu Scrij>t>u-nut ÜiMr.fliecae Rhetio Trajectinae.
1887. Bij Sanderus, Bibliotheca Belgica Manuscripta, Insulis 1641, p. 331
vindt men eene lijst ..^Ivs Codices Traiecti ad S. Paulum, Anno circiter
l.'iso", die bijzonder weinig gelijkenis inet deze heeft. Zie daaroverboven,
blz. 177.

WINDES HE IM.

De libris quos iiatres nostri pro divinis et libraria conscripserunt.
Seniores nostri iiunquani tempus sine notabili utilitate, corporali labore,

interna devotione seu divina contempplatione vacuum abire permiserunt;
'jiii.t non obstantibus quibuscumque magnis nmltisque laboribus externis
j.im praedictis, internisque vacationibus, tantum studii novis libris conscri-
l.pinJis iinppnderunt : ut pro choro et divinis omnes libros correquisitos
suis ipsi manibus conscriberent.
Oeto enim missalia magna,

duo lectionaria, hyemale et estivale.
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sex uiagna graclualia,
duodecim antyphonaria,

sex psalteria majora,

capitulare,

martirologium et
rnanuale,')

umuia in fractura seu magna rotunda nriptura, cuui bouis notis quadr.itis

et paucis havenatis, bene virgulatis emendatis et punctuatis pro diviuis
dumtaxat officiis: fratres nostri de wyndesem capitulo vicesimo secundo

superius expressi, cuui clericis devotis secuui tunc comuianentibus manibus
propriis conscripserunt. Hec autem divini officii volumina tanta semper et
ubique mundicia custodierunt et nobis custodienda mandaverunt, ut
cum diviua es eis officia per annos viginti, triginta ant quadragiuta con-
ventualiter cotidie fuissent servata : adhuc tarnen sine macula, im mundi-

cia et nigredine, sicut nova et recentia vendi possent et comparari
Pro libraria autem fratres nostri quot et quantos libros magnos et par-

vos brevi tempore vite sue cuui clericis et conversis in optima littera

conscripserunt, quis enarrabit? Ad comprobanda ergo priorum fratruni
nostrorum maximani scripturarum sanctarum diligentiam : aliqua saltem e

pluribus nostre interim memorie occarrentia in medium proferamus. Et
primo de libris patris nostri Augustini: videlicet

Augustiuum de civitate dei, de trinitate2), super lohannem, de verbis
domini, super (jenesin ad litteram '"""), super Oenesin contra Manichaeos3),

tres quinquagenas ejus magnas super psalterium ; confessiones ejus, epistolare
ejus majus 3), epistolare minus, contra Faustum H), contra Maxirninuiu :i.
contra Fortunatum 3), contra Ponatistas3), sermones ejus per ein "uluui anni,
et ad fratres de heremo ; super canonicam Johannis, de doctrina christiana.

de consensu evangelistarum 3), de baptismo parvulorurn 3j, de decemcordis,
super Apocalipsim, et alios libros et tractatus ejus quamplures : que
longum est enarrare per singula.

') Aan de hier geaoerade koorboeken badden, vol^ens Busch, (Chronicon Windes.
medegewerkt Joh. k Kempis, een broeder van Thomas, die ook Ordinarii et Kalendarii
schreef (p. 406, 407), Peter \an Gouda (p. 4-J6); JohannesSchutken (p. 579, 5Sii).
Het voornaamste missaal was bewerkt door Anseimus Bleeiinc van Breda (p. 571.)
Vele dezer bocken waren �verlucht" door Hendrik Mande (p. 454).

J) Dit boek werd volgens Busch, Chronicon Windes, p. 300 geschrevcn door den
eersten rector Hendrik Klingebijl. Deze schreef ook Aujjustinus, de charitate Dei
hier niet genoemd, en samen met Albert Winbergheu, primam qninquagenam Augustini,
super Psalterium. Eindelijk im;: Hcmilias de tempore aestiuali, et alia plura similia
in pergameno et textura.

3) Alle met 3) gemerkte bocken werden volgens Busch geschreven door Uendiik
van Wilsem (Chronicon Windes, p. 420 ss.) met nog ejikele andere werken van
Augustinus en Hieronymus, in dezen catalogns mt-.t vermeld.
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Gregorium super Job in tribus moraliura voluminibus ; super Ezechielem,
super cantica; bomelias ejus, dyalogum, registrum et pastoralia.

Ambrosium in esameron, de officiis, de virginitate, super beati imma-
culati, epietolare ejus: et alios plures tractatus ejus.

Iheronimum super Ysaiam 1), super Laereonam1). super Ezechielem '),
Kunelem!), super duodecim propheta* ininores'); super Matheura, contra
Jovinianum, epistolare ejus ad viros, epistolare ad femioas; regulam, vitam
et obitum ejus.

Bernardum super cantica, super qui habitat, super missus est; de
consideratione, de praecepto et dispensatione; de diligendo deo, de diversis,
apologeticum ejus, meditationes; sermones byemales 2)sermones estivales *),
vitam et epistolare ejus. Sermones Guerrici abbatis ; in festis principalioribus.

Crisostomum super Matheutn opus perfectum, et opus ejus imperfectura;
de reparatione lapsi; omelias ejus super ad Hebreos, super Johannem, et
quod nerno leditur nisi a seipso.

Originem super cantica;1)
Hilarium super Matheum ')

Prosperum de vita contempplativa. ')
Collationes patrum.

Instituta patrum.

Vitas patrum.

Cypriani episcopi et martiris epistolare ').
Leonis pape Sermones ; epistolare rju- '.i.
Eusebii Arelatensis sermones.

Eusebii Emisseni sermones.

Ecclesiasticam bistoriam.

Scolasticam historiam.

Bedam super cantica, et de tabernaculo federis.
Omelias et sermones de tempore hyemali: et de sanctis per annura in

magnis voluminibus.
Hugonem de archa Noe, de arca animae, de sacramentis, commentum

tjus super regulam Augustini.
Ricbardum super cantica, super apocalipsim'), de trinitate: de minori

et majori contempplatkme.
HiiLrDni.'m super eccli'.-i;i>t''n.
Dyonisium de divinis nominibus.
Ysidorum de summo bono.

D Xie noot 3, blz. 285.
-i Geschreven door Anseimus Bleerinc van Breda, met nog vele antleve boeken

(Chvonicun p. 571 )
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Thomam de eterna beatitudine.

Gesta salvatoris.

Speculum beate virginis.

Speculum virginum.
Bonaventuram in vitam Francisci.

Vitam Martini, Anthonii et Hylarionis, et aliorum in magno volumine.
De itineribus eternitatis.

De triplici via.
Basilium ef Franciscum Petrarcham : de vita solitaria.

Augustini Enchiridion ; ad comitem Bonifacium, ad Probum; Soliloquium
ejus, de spiritu et littera, de diversis. Augustinum super epistolam
Galathas, super sermonem domini in monte; retractationes ejus.

Catbolicon ').
Horologium eterne sapientif.

Profectus religiosorum : et Speculum monachorum.

Passionalia duo aut tria magna.
Tractatus et epistolas magistri Gerardi Magni').
Istos et multo plures libros in Wyndesira vidimus a patribus et fratribus

nostris in Windesim in bono pergameno, optima littera, in fractura, rotuoda

v»'l brevitura conscriptos : bene punctuatos, et pro inajori parte ad legemlum
in refectorio debite acceutuatos et ligatos 

Deze belangrijke catalogus vormt het 29e Hoofdstuk van de oorsproiikelijke
redaetie van Busch' Chronicon Windesemense in een Nijmeegsch haudschrift
(Liber Canonicorum Regularium domus beate Katherine novimagensis)
bewaard gebleven in 't �priesterhuis" te Gaesdonck. Het werd gepubliceerd
door V. Becker in zijn artikel: �Eene onbekende Kronijk van het Klooster
t r Windesheim" (Bijdr. en Meded. v. h. Bist. Gen. te Utrecht, X, 1887.

blz. 376), blz. 402 e. v. en geeft een veel uitvoeriger overzicht van de
Windesheimsche librarie dau uit de gedrukte kroniek samen te lezen valt.

Vermoedelijk geeft het den inhoud der kloosterbibliotheek weer zooals die

was omstreeks het jaar 1450 of 1460 -- doch, zooals de schrijver zelf
reeds mededeelt, lang niet alle boeken die aanwezig waren, zijn hier
vermeid. Enkele der hier genoemde handschriften, verscheidene van lateren
tijd, alsmede een aantal gedrukte boeken welke eens tot de Windesheimsche

boekerij behoorden, berusten tegenwoordig op 't stedelijk archiefte Zwolle.

Een uitstekend overzicht daarvan gafAcquoy, Windesheim, III, Bijlage VI,
'; Dit woordenboek werd driemaal afgeschreven door Bartholomaeus Herholt, die

ook vele andere boeken afschreef.

*) Zie noot 3, blz. 285.
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blz. 273 en volg. Men kan aan 't daar vermelde toevoegen No. 6, 69, 78,
97 uit den Catal. der Hss. van de Athenaeum Bibliotheek te Deventer,
trr\vijl ook op de Stedelijke Bibliotheek te Hamburg nog een band met
verschillende Hss. uit Windesheim berust.

ZUTPHEN.

Adamanshuis.

1. Item Gaevert van Oldewaeter [gaf ons] een ewangelieboeck.
-. Itt.-tn Mechtelt ten Corenblecke gaf ons onses heren leven.

3. Item heer Johan vau Grolle canouic toe Zancten 4 rinsche gld. te
volsten tot onsen missael 

4. Item zes rinsche gülden te volsten tot ons missael voer een ziel te
bidden daert moeder Tolleners voer begbeert.

5. Item Herman van Dorsten steenmesleer gaf ons 2 boecke, der sielen

troest ende een evangelieboeck in de vasten daer die vier utersten in syn.
6. Item heer Jacob Huginck heeft den susteren gegeven twie boecken;

dat een boeck is dat nye testament alheel, dat ander boeck is een deel

van dat olde testament, end die sullen wesen totbehoef despriesters...

7. Item die kinderen van Harwen hebben ons gegeven dertien gülden
eens, een brevier in twen stucken tot behoef des paters der susteren

voersz. in der tyt in vorwerden dat men die ghetide boeken gheens.

.sins tot ghenen tiden vercoepen en sal ende die twie boeken worden

ghecoft voer 17 rinsche gülden. Ende die kinderen, als meister Herman
ende meister Johan van Henven voersz. begheerden Sonderlinge dat
men iaeiiix tot allen tideu voer hem ende voer hoeren olders wolden

bidden ende dat willen wi gheerne doen. Datum anno domini 1468
in festo Elizabeth.

8. Item Trude van Grolle die mit ons gewoent heeft, heeft ons gegeven...

7 arnoldus gülden tot onseii missael ende der maechden spiegeel 
U. Item anno 1500 op sanct Agathendach des avendes starf die eersame

Willem Leerinck onse naeber ende heft ons in testament geghe-

ven wael 50 rinsche gülden tot myssewijn een deels ende voirt an boeken.
10. Item heer Johan Meyrinck die int vyrde iaer mede priester des paters

is gheweest ende by ons ghestorven gaf ons 8 ridergulden een
ghetyeboeck ofte liggher... hi is ghestorven anno 1545 Viti et Mo-
desti inartyrum.

Uit �dat memorie boeck der susteren tot Adtnanshuys." fls. in perkament
«I> 't stedelijk archief te Zutphen. De zusters van St. Agnesklooster of
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Adamanshuis stünden onder toezicht van de paters van Heer Florenshuis
te Deventer en 't Fraterhuis te Zwolle.

Op den 18 Augusti 1593. In Adamans Clooster gevisiteert dieLiberye,
und bevonden: als in volgende bladt te sien.

1. Opera Chrisostomi in 4 pars.
2. Chrisostom. in Johannem et Mateum.

3. Chrisost, in Episto. Paulij 2 pars.

4. Diuus aurelius augustinus de verbis domini.
5. Diuus aurelius augustinus de civitate dei.

6. Opera Bernardi.

7. Theofi(l)actus in quatuor Euangelistas.
8. Biblia concordantiae.

9. Ecclesiastica historiae Eusebij.
10. Opera Hieronymij in 5 pars.

11. Augustinus in sacris Episto. Paul,

12. Speculi historialis Vincenti 2 pars.
13. Sermones Johannes Taulerij.

14. Biblia Hieronimij.

15. Augustinus in psalmis l pars.
16. Speculutn naturalium Vincenti.

17. Postilla Johannes Royardum.
18. Speoulum doctrinale Vincenti.

19. Bartholomeij Engelsman.
20. Vita Pluterchi.

21. Nicolai de Lira in 6 pars.

22. de Jus canonicum 2 pars.

23. Sermones thesaurij.
24. Augustin, in Genese.
25. August, in Matei.

26. Augusti. super Evangelium Johannis.

27 Rapsodie historie Marci Anthoni Cochi in 2 pars.
28. Rupert. abbatis in rnatheum p. pars.

29. Moralij Sancti gregorij.

30. Frederici Nausae Blanci campiani divinarum humanarunique res.
31. Bon aventurae.

32. Opus Cirüij.

33. Opus tripartium Gersonis.

34. histori Egesippi.

IM
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35. Sermones Pomerij.
36. Tertia et quarta pars Gerchonis.
37. Thornae de Aquinae in 3 pars.
38-147. Item 110 stucken, soo grooten als cleyneren waervan die tyttel

nyet \vael te vynden.

Inventaris berustend op 't stedelijk archief te Zutphen. Daarin ook
over de boekerij van h et

Klooster Hzendoorn te Zutphen.

1. Lira in Epistolas paulinae.
2. Decretuiu Gratiani.

3. Liber Titulorum.

4. Thesaurum de tempore.
5. Lira in Evangelistas.
6. Lira in 5 libros Moises.

7. Thomas de Aquinae.

8. Morale gregorij.

In heren Henrickshuys (te Zutphen).

(Bleef oningevuld. Bovenstaande Inventarissen en ook de volgende, die

in het archief der St. Walburgskerk berust, mögen dienen als proeven
van de wijze, waarop dergelijke stukken gewoonlijk bewerkt zijn.)

Observantenklooster Galileeen lij Zutphen.

Quorundam librorum per Venerabiles et eximios viros Guilhelmum Barner,
Henricuin Coen, Godefridum Barner et Guilhelmum Aessack p(resbyteri)

Sutphan(ienses) cum in domo Virginum aut Moncharum vulgo dicta �dat
Ronsdeell" turn in aedibus Cornelij Iseren repertorum (qui forte libri ante

destructionem fratrum Minoritarum Coenobij prope Sutphaniam tunc siti,

partim ad Bibliothecam partim ad chorum eiusdem rnonastenj pertinebant)
factum ac conscriptum Jnventarium per me Notarium infrascriptum in

hunc qui sequitur modum.
Sutphanie An0 XVC LXXV Die XV Decembris.
In Dorno vulgo dicta dat Rondeel inventi sunt hie infrascripti libri:

Decretum juris canonici.
Item Decretales.

Item Panorrnitani pars l super lib. Decretal.
Item Panormit. pars 2*** et 3» super lib. Decretal.
Item Petri Rauennat. Compendium Juris canonici.

Item super Kovum.
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Item super Infortiatum.
Item super Vetus.

Item Speculi pars la, 2d», 3*'a et 4a.
Item Volumen Bernardini de Triduino in Novell.

Item Alexandri de Immola.

Item Carthusiani tomus 1U8 et 2dns.

Item Carthusiani In 5 Hb. Moysis.
Item Cartliusianus In lib. Josue.

Item Carthus. In psalterium.
Item Carthus. In prophetas.

Item Dionysius in Evangelia.
Item pars la Hugonis Card.

Item pars 2da Hugonis.
Item pars 5a Hug.

Item Brunonis opera.

Item Royardi Homiliae.
Item Friderici Nausei Homilie.

Item Epistolae Augustini cum commentarijs f. Jacobi.
Item Thomae de Aqui. In 4 lib. Sententiarum.
Item Prima secundae S. Thomae.

Item secunda secundae Thomae.

Item Inventarium Gabrielis Biel.

Item Pharetra Doctorum.

Item Textus Bibliorum.

Item pars la Bibliorum.

Item pars 2da Bibliorum.
Item tomua omnium Conciliorum.

Item Canones Concilij principalis cum operibus Cypriani.
Item Judiciuni Universitatis Coloniensis.

Item Speculum Morale.

Item Adagia Erasmi.
Item Tittelmannus Hasselensis de rerum Naturalium consideratioue.
Item Commentaria Caesaris.

Item Ciceronis volunien primum.
Item Ciceronis Orationes vol. 2dum.

Item Ciceronis Orat. vol. 3«ni.

Item Missale magnum cum notis in parcameno.
Item duo magna psalteria.

Itum duo Antiphonarij hyemales.
19*
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Item duo Antiphonarjj aestiuales.
Item liber de offieio Missarum.

Item über horari in parcameno.
Item Lectionale de tempore.
Item Lectionale de saactis in parmaceuo.

In Aedibus Cornelij Iseren reperti sunt hi infrascripti libri,
Item alter tomus Epistolarum Hieronimi.
Item tomus 4tlls D. Hieronimi.

Item tomus 5tus Hiero.

Item tomus 6tua Hiero.

Item tomus 8US operurn Hiero.
Item Index omnium D. Hieronimi lucubrationum.

Item operum S. Ambrosij pars la.
Item oper. S. Ambros. pars 2a.

Item oper. Arnbros. pars 3a.

Item librorum D. Aurelg Augustini pars la.

Item August, pars 4a.
Item August, pars 5a.

Item August, pars 6a.

Item August, pars 7a.

Item August, pars 8a.

Item August, pars 10a.

Item August, in psalterium
Item Epitome D. Augustini.

Item Hugonis Card, pars 3*.

Item Hugonis pars 4a.
Item Hugonis pars 6a.

Item Gregorij Magni Opera.

Item Opus Doctoris d. Bernardi.

Item Irenaei Opera.
Item Hierarchia Alberti Pigbij.

Item D. Thomae super Evang. Lucae.
Item P. Thomae In Mattheum.

Item Eckius super Evangelia.
Item Eckius de sanctis.

Item Bedae secundus tomus.

Item Expositio Missae Gabrielis Biel
Item Gabrielus Biel in 3um lib. seut.

Item Textus Sententiarua1.
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Item Catena aurea super Gen(e)sin Clisij (
Item Homelia Haymonis.
Item Aureum Rosarium Theologiae.

Item Compendium teolog. Veritatis.
Item Elucidatorium Ecclesiasticum.

Item Novum Testamentum Graec. et Lat.

Item Tertaliani Opera.
Item Joannes Lanspergi Opera.

Item Opera Plinij.
Item Cornucopia.
Item Justinia. Codex.

Item Panormitani in Epistolas Decret (?)

Item Antiphonarius 
Item Antiphonari pars 

Item quinque Missalia.
Item Missale lacerum In pap.

Item liber Capituloruui et Collect 

Welmarus Schulchen

Sutphaniensis Notarius publicus.

ZUTPHEN.

Catalogus Autorum suorwnque librorum qui habentur in Bibliotheca
Collegiate Ecdesie Zutphaniensis. Anno 1566 die 4 Julij.

l, 2. Ederus. (Georgius). Oeconomia Bibliorum sive partitionutu theologi-
carum libri quinque, Col. Agr. 1568 (eiusdem) Partitiones Catechismi

Catholici, eius nimirum qui ex decreto Conc. Trident. Pii V Pont.
Max. iussu ad parocbos primum edit. Coloniae 1568. Una cum
Oeconomia compacte a fine.

Libri positi in primo pulpito.

3. Biblia integra, vet. et novi Testam. non soluui ad Hebr. veritatem,
verum ad vetustiss. ac emendatiss. utriusque lingue codicum fidein

recognita, etc. Colonie, 1529, in Sept. mense.

4. Biblia sacra vet. et novi Testam. iuxta vulgatam edit. Job.

Benedicti Paris. Theologi emendata. Parisiis 1563.

5. Bibel (Den) inhoud. bet oude ende nieuwe Testament. Gheprent
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in die heylige Rickstad Cuelen, doer die erfgen. van Arnold
Birckman, 1565.

*6. Biblia latina cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis et interlineari

Anselmi Laudunensis IV. Partes. ; i s. 1. a. et typ.) (Basileae c.
1480. (Hain 3173).

7. Commentarium in quatuor Evangelistas calamo in pergameno exaratum.
*8. Biblia latina, cum postilla Hugonis cardinalis. ATli Voll. Basilea,

Job. de Amerbach, 1498-1502. (Hain 3175.)
*9. Biblia latina, cum glossulis tarn margin, quam Interim, ord. una

cum Xicol. de Lyra postillis, VI Voll. Basileae, Job. Froben,
1498-1502. (Hain 317-2, noot.)

10. Nicolai de Lyra, Postilla super totum novum Testamentuui. (Die
verbutet is voer Concordantias liblie maiores 1i.

11. Nicolai de Lyra, Ecphrasis sine Postilla in librum Psalmorum

Dauidis, calamo conscripta.

12. Augustinus (Aurel.) Hipp. Episc. Opera omnia in decem tom.
partita. Basilee, 1556.

13. Arboreus (.loan.) Laudun. Doct. Theol. Theosophia, complectens
difficill. locorum cum. vet. turn noui Testament! expositionem, etc.
Parisiis, 1540.

*14. Piscatorius (Job.) Epitome omnium operum Aurel. August. Coloniae»
1549.

*15. Dionysius Areopagita, t »pt-n omaia, cum comment. Dionys. ä
Rikel. Coloii. 1556.

*16. Gregorius (Magnus), papa. Opera omnia. 2 Voll. Basileae, 1551.
*17. Bernardus Clarevall. Opera omnia. Basileae, 1552,

*18. Cyrillus, Archiep. Alexandr. Opera. Basileae. 1546.
*19. Tertullianus (Q. Sept. Flor.) Opera, Basileae, 1550.
*20. *21 Irenaeus, Episc. Lugd. Adversus Haereses libri V Basileae,

1560 et Justinus, philos. et martyr. Opera. Basileae, 1555.
*22. *23 Theodoretus (Cyr. episc.) In 14 S. Pauli epist: comment. lat.

vers. Gent. Herveto, Florentiae, 1552. et Castro (Frat. Alfonsus a)

De potestate legis poenalis libri II Lovanii, 1557.
*24. *25. *2G. Basilius Magnus, Caes. Episc. Opera. Ooloniae 1523 : Var-

lenius (Hieron.) Commentariorum libri III in omnes Psalmos, Lovanii
1557 ; et Athanasius, Archiep. Alex. Opera omnia. Coloniae, 15iS.

*27. *28 Hilarius Pictav. Opera, Basileae 1550. Item aliquot libri Am-
brosii de virginibus de viduis et alijs.

') Aantcekening van Herman Bcrner.
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29. Perez de Valentia (Jac.) In 150 psalmos Davidicos expositiones;
acc. Tractat. contra Judaeos, item expositio Canticor. Salomon (?).

30. Bredenbacbius (Mattb.), Kerspensis, apud Embricam dum vixit Gym-
nasiarcha, In 69 Psalmos priores et in S. Evang. Matth. commen-
taria, Coloniae. 1560.

*31. *32. Haymo, olim Episc. Halberstatt. Pia, etc. in omnes Psalmos
explanatio. Friburgi Brisg. 1533. Tbauler (Joan.) Tarn de tempore
quam de Sanctis Homiliae. Coloniae. 1553.

33. 34. Arnobius Apbrus. In omnes Psalmos commentarii. Coloniae,

1532; Snoy (Reinerus) Goudanus. Psalterium Davidicum paraphr.

brevib. illustratum Antverp. 1538.
35. Eutbymius, monach. Zigabonus, Commentarii in omnes psalmos, e

Graeco in Lat. conversi per Pbil. Saulum, episc. Brugnatensem,
Paris. 1543.

36. Innocentius III Papa. In septem psalmos poenitent. David, com-
mentaria. Coloniae, 1551.

37, 38. Sadoletus (Jac.) Episc. Carpentor. In Psalmum 93interpretatio,

Basilae. 1530. Titelmannus (Franciscus) Hasseil. Summa mysterior.
Christ, fidei ex authorit. divin, script. congesta atque in pias
contemplat. formulas digesta, Antwerp. 1532.

*39, *40, *41. Annotationes doctor. viror. in Grammaticos, Poetas, etc.
(Parisiis) 1511. Potken (Job.) (?) Introductiunculae in tres linguas
externas, Hebr. Graec. Chald. Coloniae Agrip. 1518. Psalterium
in quatuor linguis, Hebr. Graec. Chald. Lat. Coloniae 1518.

42. Cyprianus (Caecilius), Opera. Lugduni, 1550.
*43. Lactantius Firmianus, Opera. Basileae, 1521.

44. Theophilactus, Archiep Bulgarie, In omnes Pauli epist. enarrationes,
Christ. Porsena interpr. Coloniae 1543.

45. Eutbymius, Commentaria in IV Euangelia ex Chrysost. alior. vet.
scriptis collecta, Job. Hentenio interpr. Parisiis, 1547.

*46, *47, *48. Placus (Andr.) Mogunt, Lexicon Biblicon. sacrae pbilos,
cand. elaboratum, Coloniae 1543 ; Joannes Damasc. Opera, Henrici
Gravii Studio eruta. Coloniae, 1546. Cassianus (Joan.) libri XII,
paraphr. redditi a Dionys. Carthus ; acc. Job. Climax, Climax sive scala
paradisi. Coloniae, 1540.

49. Antoninus. Archiepisc. Florent. Summae theologicae, Partes I, U
et IV. Argent. Hei vet, 1490. (Hain 124s i.

*50. Antoninus. Archiepisc. Florent. Chronicon sive Opus historiarum.
3 Voll. Nurembergae 1484. (Hain 1159).

51, 52. Duranti (Guill.) Kpisc. Mimat. Rationale divinor. officioruiu.
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Basileae 1488. (Hain 6495); Robert. Carracciolus de Liceo, Opus
quadragesimale quod de poenitentia dictutn est. Argentinae 1485.

(Hain 5436).

53. Herolt (Johannes) Diseipuli Sermones de temp. et de Sanctis,
cum promptuario exempl. et de miraculis B. Virginis Mariae,
Daveutriae, 1485.

54. Busti (Bernardus de) Rosarium Sermonnm praedicabilium. Partes II,
Hagenaw, 1500. (Hain 4164.)

50. � � Mariale, de singul. festivitat. b. Mariae Virg.
pi-r modum sermon. omnia tractans, Argentinae, 1520.

56. Hosius (Stanislas) card. et episc. Warrniensis. Opera, aucta et
recognita. Parüiis 1562.

57. Prierio s. Prierias (Sylvester de) Ord. Pruedic. Conipendium operis
Job. Capreoli in IV libb. sententiarum, Crernonae, 1497. (Hain 13346.)

58. Voragine (Jac. de) Sermones de tempore. Daventriae, 1483.

(K. B. I, 267.)
*59. Hieronymus (B.) Epistolae omnes uno vol. contentae. Norimbergae

1495. (Hain 1495.)
60. Pelbartus de Themeswar, Ord. Minor. Sermones. Hagenaw, 1500.

(Hain 12552.)

61. � � � Sermones Pomerii Quadragesimales,
Hagenaw, 1500. (Hain 12560.)

62. � � � Sermones de Sanctis, Hagenaw, 1500.
(Hain 12556.)

' 63, *64, *6ö, *66, Voragine (Jac. de) Legenda sanctorum s. Lombardica

Historia (s. l. a. et typ.); UsuarJus, Martyrologium, Coloniae 1490.
(Hain 16111); Gesta Romanorum cum applicat. moral. et misticis.

s. l. et typ. 1493 (Hain 7747); Columna (Guido de) Historia

Troiana et Hist. Destructionis Troiae. Argent. 1494. (Hain 5bll.)

67. Aquitanicus (Prosper) Episc. Regiensis. Operarecognita.Coloniae 1540.
*?68. Voragine (Jac. de) Legenda Sanctorum s. Lombardica Historia, 1476.

69. 70. Lanspergius (Job.) omniuin Epist. ac Evang. dominic. totius
anni Enarrationes, Coloniae, 1548. Wicelius (Georg.) Hagiologium

s. de Sanctis Eccles. Mogunt. 1541.

71. Wicelius (Georg.) Chorus sanctorum omnium Zwelff buecher historiae
aller Heiligen Gottes, Collen am Rhein, 1563.

*72. Enarrationes vetustissim. theol. in Acta Apostol. et in omnes T».

Pauli epist, ab Oecumenio etc. acc. Remigii Altisidorensis episc.
in undecini. post. propb. ennaratio. Antverp. 1545.

73. Clemens Komanus, de Constitutionibus Apostolicis libri VIII; eiusdem
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Scholia in loca quae dubitationem aliquam habere videntur. Parisiis, 1564.
74. Garranza (Barthol.) Summa omniuiu conciliorum a sancto Petro

usque ad Pium IV pontif. Antverpiae 1564.
75, 76. Concilium Trident. Oecumenicum etc. Coloniae 1564; Fabri (Job.)

ab Haelbrun, Johelis prophetia pro concione explicata. latin. donat.
p. Tilm. Bredenbach. Lovanii 1563.

*77. Canones Concilii provinc. Coloniensis sub D. Hermanne, Archiep.
Colon. Eccles. .-Icr Institutio compend. doctrinae Christ. Coloniae 1538.

78. Wicelius (Georgius) Eucharistias.s.eccles. Christi Jhesu. Coloniae 1549.
79. � � Defensio doctrinae de bonis operibus contra secta

Martini Lutheri. Col. 1549.

80. � � Coacervatio locorum utriusque Testaui. de absol.

necessitate bonorum afide operum, Colonkv 1548.

81. Cani (Melchior) Episc. Canariensis, de locis theologicis libri XII
Lovanii 1564.

82. Veritate (de) Corporis et sanguinis Domini nostri Jhesu Christi in
Eucharist. Sacram. cum refut. divers, circa hoc haereseon. Lovanii 1551.

*83. Nider (Joh.) Ord. Praedicat. Praeceptorium divinae legis s. expositio

decalogi. Nurnbergae 1496.
*84, *85. Treflerus (Florianus) Conciones eccles. triginta sex. de praecip.

eccles. cathol. feriis. Coloniae 1565. Lindanus (Wilh. Damas). Episc.
Rurenmnd. Dubitactius de vera certaque per Christi Jesu Evanir.
salutis aetern. via libris III instructus. Coloniae 1565.

86. Driedonis (Joannes) a Turnhout, de ecclesiasticis Scripturis et
dogmat. libri IV. Lovanii 1543.

87. Voragine (Jac. de) Sermones de Sanctis per anni circulum con-
currentibus 1484.

*88. Dionysius Carthusianus. Enarrationes in quinque Mos. legis libros.
Colouiae 1548.

"89, *90. � � Enarrationes in libr. Josuae-Paralip. Colo-
niae 1552. Enarrationes in quattuor Pro-

phetas maiores. Coloniae, J557.

91. � � Commentarii in psalmos onines Davidicos.
Coloniae, 1558.

*92, *93. � r Enarrationes in Job, etc. Coloniae, 1551.
Clichtoveus (Judocus) Elucidatorium eccles.

ad offic. eccles. pertin. planius exponens,
libri IV Basileae, 1519.

» � de perfecto mundi contemptu, ut pius, ita
utili^simus heptalogus. etc. Coloniae, 1540.
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95. Pionysius Carthusianus, de quatuor hominis novissimis ; eiusdem
Colloquium departiculariiuditioanimarum;modusoptimussubveniendi
cuin in extremis vite, turn in purgatorio animabus. Coloniae, 1535.

96, 97. Lanspergius (Job.) Pharetra diviui amoris, etc. Coloniae 1533.
Dyonisius Carthusianus, Vita, sitnul et operum eius fidissimus
eatalogus. Coloniae 1532.

98. Dionysius Carthusianus, Sumniae fidei orthodoxae libri IV in 2 toia.

*99, * 100 Dionysius Cartlmsianus. Enarrationes in quinque libros
sapientales. Coloniae, 1550. eiusdem, Enarrationes in XII Prophetas
ininores. Coloniae, 1549.

'101. Dionysius Carthusianus, Enarrationes in quatuor Evangelistas,
Coloniae, 1533.

102, "103. Dionysius Carthusianus, In omnes b. Pauli epistol. (-'omuien-
taria, Coloniae 1533; Dionysius Carthusianus, In epistol. omnes
canonicas, in acta Apost. in Apoc. enarrationes, Coloniae, 1533.

10-i. Haymo, Episc. Halberstatt. Homüiae, pars aestiualis etc, Coloniae 1539,
105, 106. Haymo, Episc. Halberstatt. In divi Pauli epistol. omnesinterpret.

1528 ; Smaragdus, de Ecclesiasticor. et potiss. Monachor, virtutibus,
Diadema Ecclesiast. s. Monachor, iuscriptuui. Antverpiae 1540.

107. Batavus (Florentius) Institutiones vitae Christianae, Coloniae, 1552.

108. Cumiranus (Seraphinus) Feltrensis, Conciliatio locorum totius Script.
sacrae quae inter se pugnare videntur. Antwerpiae 1557.

l'i'.i. Nausea (Frider.) Blancicamp. Evangelicae veritatis homiliarum

Centuriae quatuor, 3a vice excuse, Coloniae, 1534.
110. Nausea, (Frider.) Episc. Vienne, Cathol. Postill, et Homiliar. in

totius anni tarn de temporequam de sanctisEvangelia etc, Coloniae 1550.

111. Hybernicus (Thomas), Flones doctoruia insignium tarn Graecor. quam
Latinor. qui in Theol. et Philos. claruerunt. Antwerpiae, 1543.

112. Konigsteyn (Anth. a) Minorita. Concordantiae breviores omnium
raateriarum ex S. Biblioruiu libris. Coloniae 1532.

113. 114 Rupertus, abbas Monast. Tuitiensis, Ord. S, Bened. dedivinis
officiis libri XII. Coloniae 1526; Clichtoveus (Julocus), De vene-
ratione Sanctorum li'iri II. Coloniae 1527.

115. 116. 117. 118. Virvesius (Alfonsus). Canariens. Episc. Philippica e

disputationes adv. Lutherana dogmata, per Phil. Melanchthone de-
fensa, etc Coloniae 1542; Eckius (Job.) Rsplicaadv.scriptasecunda
Buceri apostatae super Actis Ratisponae, Ingolstadii 1543 ; Foruiula
reformationis per Caesariam 31>iestatem Statibus eccles. proposita,
Coloniae 1548; Cochleias (Joh.) Consyderatio de futuro concordiae
in Religione tractatum Wormatie habendo. Ingolstadii. 1545.
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119. Rossensis (Job.) episc. Acad. Catabr. caacell. Assertionis Luthf-ra-
cae confutatio. Aeditio ultima, etc. Coloniae 1525.

*120. *121. Perus (Job.) In sacrosanct. J. Chr. evang. sec. Mattbaeum
comment. libri IV Moguntiae, 1559. eiusdem, In sacrosanct. J. Chr.
evang. sec. Joannem enarrationes, Moguntiae, 1559.

122. Ferus (Job). Postillae sive Conciones. Voll. V Antverpiae 1500-63.

(Desc vursz. syn verbutet, die van Fero holden, voer Ferum in
groet formact ' i

123. Roj'ardus (Job.) Ord. Minor. Homiliae. 2 Voll. Coloniae If.r.o.
124. � � � � Homiliae, Antwerpie, 1542.
125. Hofmeisterus (Job.) Homiliae in Evangelia quae in Dominica .-r

aliis festis diebus leguntur, Antverpiae, 1562.

126. Docaeus (Job). Episc. Laudun. Homiliae. Antverpiae, 1561.
127. Michael, Episc. Merspurg. Catechismus Catbolicus in condones, lat.

donat. per Tilm. Bredenbachium, Coloniae 1562.
128. Branteghem (Guilh. de; Carthus. Jhesu Christi vita iuxta quatuor

Evangelist, narrationes picta. Antverpiae, 1537.

129. Sasbout (Adam). In Esaiam commentaria, op. et industria <'. Ver-

burch Delphii in lucem aedita. Lovanii 1563.
130. Lombardus (Petrus) Episc. Paris. Sententiarum libri IV cum

Conclusion. Henr. Gorichem. Basileae. Nie. Ke.sler. 149s.

(Hain 10198).

131. Bonaventura (8.1. Perlustratio in lib. secund. Sententiarum; eiusdem

Perlustratio in libr. tertium -Sententiarum. Nurenbergae 1491.
(Hain 3540 V i.

*132. Bonaventura (S.) Super Quartuni lib. Sententiarum disputata

Xurenbergae 1491. (Hain 3540?).
133. Biel (Gabriel) Repertorium generale et succ. super quatuor libros

Sententiarum. Lugduni 1599 ('/> -).
134, 135. Biel (Gabriel) Sacri canonis Missae expositio mystica et

literalis. Basileae, 1515-, ei/i^dim. Supplementuni in Octo et viginti
Distinct. ultimas 4ti libri Sententiarum. Parisiis, 1521.

136, 137. Guillelmus, Paris. Episc. Operuni Summa, divin, bumanarumque
düficultates resolvens. 2 Partes Parisiis 1516. Robertus Holkot,
Super librum Sapientiae. Basiliae 151 (i i'/).

138. Gorran (Nicolaus de) Ordin. Praedic. Postilla eluddatoria et magis-
tralis super Epist. Pauli. Hagenawae 1520 (Vi.

') Aanteckcning van Herman Berner.
2) Dit zal %vel moeten zijn 1499 of 15C9.
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139. Trovamala (8. Salis) Baptista de) Summa Rosellae de casibus con-
scientiae. Argentinae, 1516.

140. Fumus (Barthol.) Placent, Ord. Praedic. ac. haeret. prav. Inq.
Summa s. aurea armilla, breviter omnia continens quae in Jure
can. apud Theolog, etc. circa animarum cura tractantur. Antverpiae
1561.

141, 142, Almain (Jac.) Senonens. Aurea opuscula, omnibus Theologis
utüia, etc. Parisüs, 1518; Paludp."- (Petrus de) Ord. Praed'
Quartus Sententiarum Über a fr. Yincentio de Haerlem recognitus.
Parisüs. 1518.

143. Astesanus (de Ast.) Summa de casibus conscientiae. Venetiis 1478.
(Hain 1893).

M44. Astesanus (de Ast.) Summa de casibus conscientiae (s. l. a. et typ. \
(Hain 1890.)

145. Summa M. Goff. de Trano, calamo exarata.

146. Summa Pysani, etiam calamo exarata.

147. Summa confessorum compilata a fratre Johanne Lectore Praedica-
torum, calamo exaratum.

* 148. (Gratianus) Decretorum Codex, impressus Venetijs, 1477. (Hain 7890.)

*149. � Decretorum Codex. Coloniae ') impressus. Anno 1479.
(Hain 7894).

*15Ü. Gregorius IX. Decretalium compilätio. Basiliae 1478. (Hain 8004).
* 151. � IX. Decretalium compilätio. Coloniae -) 1481. (Hain 8011. i

152. Bonifacius VIII. Sextus decretalium Moguntiae, 1476. (Hain 3593.)
153. � VIII. � � (1486?) et adhuc semel habetur

scriptus.
154. Clemens V. Constitutiones. cum Job. Andreae apparatu, Venetiis

1479. (Hain 5424.)

155. Clemens V. Constitutiones. Moguntiae, 1471. (Hain 5412.)
* 156. Nicolaus Panormitanus de Tudeschis. Lectura super quinque libros

Decretalium. Voll. I 3), II. III, IV, Venetiis, 1483. (Hain 12313.)

157. Geminiano (Dominic. de S.) Ictus Bonon. Prima pars lecturae super VI
decretalium. Venetiis 1477 (1476?) (Hain 7539.)

*158. Decisiones antiquae et novae Rotae Romanae a variis auctorib.
collectae. s. 1. a. et typ. (Hain 6042).

159. (Ausmo v. Auxmo) (Xicolaus de) Supplementum summae Pisa-
nellae. Venetiis 1479. (Hain 2158.)

") Moet zija Venetiis. Cansen is waarschijnlijk in de war geraakt door den naam
van een der drukkers: Job. de Colonia.

') Lees nogmaals Veaetiis, om dczelfde reden, 3) I ombreekt nu.
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160, 161. Institutionuin seu elementorum libri quatuor. vel sammarium
literale, exquisitissime collectum, scholaribus utriusque plurimum
conducens. Anno 1482. ') Bruno (Henricus alias de Piro s. de Pyro)
de Golonia. Tractatus super Institutiones. Lovanü. 1486.

*162. Bruno (Henricus) idem opus s. a.

163. Panormitanus (Nicolaus) de Tudeschis, Lectura super secunda et
tertia parte secundi libri Decretalium. Basileae 1487. (Hain 12315.)

* 164. Justinianus, Codex (de tortis). Moguntiae 1475. (Hain 9598.)
*165. Justinianus, Codex (de tortis) Nurenbergae, 1475. (Hain 9599).
*166. Pistorio (Cynus de) Lectura super Codicem, 'l Voll. (Argentorati) s. a.

(Hain 13022).

* 167. Azo (Ictus) Summa super novem libb. Codicis et quatuor Insti-
tutionum. Spirae, 1482. (Hain 2231).

*168. Casus longi cum casibus brevibus Codicum libb. IX s. L a. et typ.
(Hain ?).

169. (Gallensis) (Job.) Ordin. Minor. Summa Collationum. (Coloniae 1472)
(Hain 7441).

* 170. Justinianus. Imp. Digestum ̂ etus cum glossa. Venetüs, 1477.
(Hain 9546).

'171. »n n °PUS- Vol. I (lib. I-XXIV) s. l. a.
et typ. (niet bij Hain).

*172. � � Digestum infortiatum cum glossa. Yenetiis 1477.

(Hain 9564).
* 173. � � idem opus.

* 174. � � Digestum uovum cum glossa. £. l. a. et typ. 2)

(Basileae) (Hain 9579).
* 175. � � Digestum novum cum glossa. s. l. a. et typ.

(Basileae) (Hain 9579).
176. n n Institutiones, etc. Basileae 1478 '">).
177. � � idem opus. Basileae 1478 *).

*178. Turnbout (Job. de) Casus breves super totum corpus iuris civilis.

s. a. l. et typ. (Hain 15686^.
179. Vocabularius utriusque Juris (Argentinae 1494 ?).
180, 181, 182. Praeclarus ac insignis Tractatus, docens modum legend!

abbreviaturas utriusque censurae, studiosis tyrunculis valde utilis

Parisiis, 1520; Vocabularius utriusque Juris longe castigatissimus
et quicquid est boni in Repertorio Milis dictionario etc. Parisüs... V

J) Titel geheel volgens Gänsen, "t Boek bleef ons onbekend.
*) Cansen teekent hierbij verkeerdclijk aun : Videtur Venetijs impressus eodem Anno.
'">), 4) Deze zijn öf niet meer aan-n'ezig of Cansen heeft zieh raet de jaartallen vergibt.
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Tractatus de modo studendi in utroque Jure, per decem documenta,
Parisiis 1525.

183. Breviarium Romanum, ex decreto Concilii Tridentino restitutum,
Pii V Pont. Max. iussu editum. Antwerpiae 1569 l).

184. Breviarium secundurn usutu Traiectensem. Pars aestiualis. Pars
byemalis.

185. Wicelius (George) der Theology liebbaber. Postil oder Auslegung
rechter Catholischer leber über alle Epistelen und Euangelien allen
Sondaege aucb boben fest übers gantz Jare, etc. Zu Maintz, 1546.

186. Wicelius (George) Postil oder gemeine Predigt rechter Cath. lere
über alle Episteln und Euangelien von den heyligen Gottes vom
taege S. Andreae bis auf den Ostermontag, etc. Zu Meintz. 1546.

187. Wicelius (George) Postilla, hoc est enarratio Epistol. et Evangel.
de temp. et de Sanctis per totum annum. Coloniae 1553.

188. Taulerus (Job.) Von eym waeren Evang. Leben Gotliche Predig.
Leren, Epistolen, Cantilenen, Prophetien, etc. Zu Collen, 1543.

189, 190. Een geschreven duytz boeck genoempt dat Schaeckspull, seer
genueehlick tho lesen, gemaeckt doer enen wysen Meyster und
Raetzheer des houerdigen und wreden trinannichscben Coenincks

Klmeradax genoempt Philometor. Item Boetius de consolatione

Philosophie in quatuor libris Teutonicis by dyt vorste boeck

ingebunden.
191, 192, 193. 194, 195. Epistola sancti Hieronymi ad Paulinum, pres-

byterum de omnibus divine historie libris, etc.; Horatius, de arte
Poetica, über unus. Daventriae 1506 ('?); Fabri (Jacobi) carmen
Panegyricon de admiranda Dei genetricis Marie semper virginis et
serenitate et humilitate. Diogenis Laertii, de vita et moribus

philosophoruin libri decem. Basileae, 1524.
l'.Mi. (Balbas) de Janua (Job.) Ord. Praedic. Summa quae vocatur

catholieon s. l. a. et ti/ji. (Hain 2158.)

'197. Calepinus (Ambros.) Dictionarium noveai linguarum, Basileae 1564.
198. r � ed. prino. Coloniae 1522.

'199. Perottus (Xicolaus) Cornucopiae, s. linguae lat. commentarii.
Venetiis. 1513.

'200. Lexicon Graecum. Basileae, 1525.
201. Vocabularius calaiuo exaratus.

21(2. Bernardii Gordonii Lilium medicine.

203. Libri hebraycarum quaestionurn Hieronymi Presbiteri istius libri

') Misschien nopj aanwezig, maar dcfect.
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recapitulati, quo inuenientur in libro hoc per numeros iuxta eos
intitulatos, calamo ia pergameno exarati.

*204. Plinius See. Nat. Historiae libri XXXVII. Colon. Agr. 1524.

205. Ptolemaeus (Claudius) Geographicae opus Noviss. trad. e Graec.
archetypis. Argentinae, 1513.

* 206. Bartholomaei Anglici Über de proprietatibus rerum intitulatur,
calamo exaratus.

207. Liber qui de exemplis et situilitudinibus rerum intitulatur, calamo
exaratus Ao. 1559.

208. Constitutiones Avicennae medici.

209. In medicinis Über dietarum universalis, calamo exaratus in perga-
meno. (tys verbittet l.»

210. Expositiones Evangelicorum in parte hyemali, etiara calamo scriptus
in pergameno.

*211. Plutarcbus, Yitae Graecorum Romanorumque illustrium. acc. Vitae
aliae viror. illustr. Basileae, 1531.

212. HistoriaEcclesiasticaquamtripartitamvocant.3Voll.Antverpiael548.

213. Abdias, Babyl. episc. de historia certaminis Apostolici libri X Julio
Africano interpr. Parisiis 1560.

*214. Ravisius (Jo.) Epitlietorum omnium quae cum a poetis tum ab

autoribus class. attributa aut sunt aut possunt. Basileae, 1541.
215. Valerius Maximus, Factorum dictorumque libri IX. Moguntiae 1534.
216. Josephus (Flavius) Opera Parisiis, 1514.

217. Hieronymus (B.) Vitae Sanctorum Patrum Hereiuitaruiu atque
monachorum. s. L a. et typ. (bic bis habentur, secundo in pergameno
scriptae.) (Hain 8586.-')

*218. Baptista Mantuanus (fr.) Opera, in 3 tomos distincta, et Augustinj
Dathi de vita beata Parisiis 1513.

*219. Lucanus (M. Ann.) Cordub. Pharsalia cum Omniboni Vincentini

commento. Venetiis 1492. (Hain 10240.)

*220. Martialis (M. Val.) Epigrammatum libri XV cum duob. comment.

Venetiis 1498. (Hain 10825.)
221. Laur. Vallensis. Libri elegantiarum s ex cum lima Mancinelli. etc.

Coloniae 1522.

222. Virgilius (P.) Opera c. Servii Honorati et Aelii Donati comment.
Basileae 1544.

*223. Gellius (Aulus) Noctium Atticarum libri XIX Basileae, 1519.

') Aant. van H. Berner.

3) Dit nummer komt bij Hain tweemaal voor. 't Hierbedoelde volgt op No. 8589
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*224. Macrobius (Aur. Theod.) In somoi Scip. libri II et septem libri
Saturnal. Coloniae 1521.

*225. Quintilianus (M. Fab). Institutiouum libri XII Coloniae, 1521.
226. Erasmus Roterod. Opas de conscribendis epistolis. Coloniae, 1522
2*21. Schedel (Hartm.) Liber Chronicarum. Nnrembergae, 1493.

(Hain 14508).
*228. Nauclerus (Job.). Chronographiae G-eneratio. Historia a cond. mundo

usque ad annum 1500 c. add. Nie. Baselius. Tubingae. 1516.
229. Chronica Alberici Monachi trtumfoutium in. pergameao calamo exarata

per Euerhardum scholarem de Oldensele A°. Dni. 1315.

230. Historia Ecclesiastica in pergameno scripta, incerto scriptore.
231. M. Ambrosius Spiera Taruisiuus, ord. Carmel. Liber Sermonum

(^uadrages. de floribus Sapientiae, etc. Basileae 1516.
232, 233, 234, 235. Liber Sermonum, calamo in papyro exaratus, incerto

autore. Item Articuli 65 Magistri Jordani de Passione Domini

scripti per Johannein de Dorsten ; Item Doctrinae collectae ex vita
Philosophorum per eundem, etiam scriptae; Item Ssrmones de diversis

Sanctis, etiam scripti et una compacti cuoi supradictis.

236. Alardus Arastelred. Selectae aliquot similitudines sive Collationes
turn ex Bibliis sacris turn ex vet. Orthodox, comment. Coloniae 1539.

237. Erasmus Roterod. In Euangel. Lucae paraphrasis; eiusdem in

Euang. Job. paraphrasis; eiusdem in Acta Apostol. paraphras.

Parisiis, 1540.

238. Erasmus Paraphrases in novum Testamentum. 2 tom. Parisiis, 1540.
239, 240. (Rolevinck, Wernerus) Fasciculus Temporum. Coloniae, 1474.

(Hain 6918); Floriis (Lucius Annaeus) Epitome rerum Roman arum
e Hb. de commend. imp. rom. (s. l. a. et typ.) (Haia 7199).

241. Geiler (Dr. Job.) Keysersberg. Navicula s. speculum fatuorum
prestantissimi sacrar. literar. etc. cum vita eiusdem p. B. Rhenanum,
Argentorati 1513; eiusdem Navicula poenitentiae. Argentorati 1517.

242, 243. Raulinus (Mr. Job.). Ord. Clan. Itinerariam Paradisi, com-
plectens sermones de poenitentia etc.; acc. Sermones de Matrimonio
et Viduitate. Parisiis, 1518 ; ejusdem, Doctrinale mortis sacrarum
literarum, Parisiis 1518.

244, 245. Gaza (Theod.) Introductiones Grammaticae Graecae libri IV.
Coloüiae 1525. Boemus' (Job.). Omaium Gentium mores, leges et
ritus, 3b"s libris Aphricam, Asiam et Europ. describentibus. acc.
libell. de regionibus. Septentrion. Antverpiae 1537.

246. Libri decem exceptionum collectarum de diversis opusculis div
Bernardi, egregü Abbaus Clarevallensis. Adiecta sunt etiam quedam
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Capitula de excellentia et dignitate beate Marie virginis, etc. Omnia
incerto Autore et in pergameno scripta.

247. Liber qui vocatur Profectus religionis in pergameno calamo
exaratus, incerto Autore.

248. Liber calamo exaratus, in pergameno contiuens aliquot libros Salotnonis
et Prophetarurn ; imo et Apocalipsim. (Dit hei ic daer uyt gedaen
wanttet versneden wart. ')

249. Liber in mugna forma etiam in pergaraeno scriptus continens
quoque aliquot libros Salomonis et Prophetarum imo et aliquot
lectiones matutinalium de historiis sanctorum sanctarumque cum

3uis homiliis, que in Cboro cantari solent. (du is volle ut gesneden
gewest dair oin heb ickt dair ut gedain. l \

*250. Ravennas (Petrus) Compendium pulclierrimum iaris canonici in

quo innumerab. aurea et eleg. dicta contin. Coloniae, 1507.
251. Livius (Titus) Decades tres cum dimidia, etc. acc. Chronologia

Henrici Glareani, Basileae, 1535.

*252, *253, *254. Krantz, (Albertus) Saxonia, Goloniae 1520; Herber-
stein (Sigism. de) Rerum Moscovitarum commentarii, Basileae 1551!
Sacrobosco (Joannes de) de Sphaera, Parisüs, 1521.

255. Glingius (Conradus) Gatechismus Gatholicus, summa Christianae
icstitutionis quatuor libris complectens ; eiusdem Summa Theologica
s. compend. doctrinae Christ. Cathol. Goloniae l.Mi'J.

*256. Alchuinus, Homiliae s. Serinones sive Sermones ad populum praestant.

doctor. Hieronymi, Augustini, etc. Goloniae 1530.
257, 258. Garetius (Job.) Univers, et Cathol. ecclesiae de veritate corporis

Christi in Eucharistiae Sacramento praesentis, consensus, etc. Ant-

werpiae 1563 ; Sainctes (Glaude de) Liturgiae Missae sanctor. Patrum,
. Jacobi fratris et Apostoli Domini, Basilii magni etc. Antwerpiae, 1562.

259-268. Petri (N. Cunerus) de ßrouwershaven, pastor S. Fetri Lovauii,
Verae ac germanae Dom. nostri Jhesu Christi Ecclesiae designatio,
atque eiusdem per XI1II proprietates ostentatio. Lovanii 1567. ('260)

Lindt (Wilhelmus van der) van Dordrecht. Gort onderwijs teghen

die Confessie der Ministers (soe sye hern beromen) Jhesu Christi,
in die kercke van Antwerpen, die haer onwaerachtelick seyt met
die Confessie van Ausborch te accorderen, An die Ersa. Borgemeest.

etc. Tot Loven, 1567; (26h. Een corte confntatie off wederleg-
ghinge geschreven teghen een ketters boecksken genaemt Gorte

Belijdinge des Geloefi's : dwelcke averall id Xederlant gestroyt

') Aant. v. H. Berner
20
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wort. Gemaect van sommige geleerde ende godvruchtige personen
etc. die vyerde editie. Tot Loven 1567; (262) Gunerus Petri, Pastoer,
etc. Tractaet vant hoochwardige S.icraraent des Aultaers waer yn
verklaert wort die waerachtige tegenwoordichheyt des lichaems ende

des bloets ons beeren Jesu Christi. Tot Loven 1567 ; (263) Een
schoen gebedt gemaeckt doer den aldergelersten ende trefflicksten
Doctor yn der Godheyt Meester Jan Hesselius van Louen, etc1
Overgestelt ut den latyn yn onse spraecke doer F. P. Bacherium,
licentiaet iader G-odtheyt. Tot Loven, 1567; (264) Een geleert
ende weerdkh Sermoen van dye waerheyt des Avontmaels Christi
inet Schriftueren geprobyert ut den oude ende nyeuwen Testament

doer brueder Claes Spiegel van Huesden. etc. Tot Tshartogen
Bossche Int yaere 1567 ; (265) Een Christelick onderwijs ende
Instructie van den dyeust der Missen, te weten, van wyen ende
wanneer die Misse ys ingestelt. etc. Gemaeckt doer Theodoricum

Maelcote. Tot Loeven 1567; (266) Remonstrancie oft bewijs van
het Purgatoer, dat inen noempt dat Vageuier, Genamen ut oude

Catholicke ende Apostolike traditie van allen plaetsen, tijden ende
Christenen kercke des werlts. Gemaeckt door E. Arnoldum Mer-

mannum vau Aelst, etc. Tot Loven 1566 ; (267). Een seker bewys
van den Vageuier ende solutie van als dat men huidens sdagesdaer
tegen ys voertbrengende. Doer den Eerwaerdigen Heer ende Doctoor
inder Godtheit Cunerum Petri, Pastoer van S. Peters bynnen Loeven.
Tot Loeven 1566. (268) Missive oft Sendtbrief an alle guede godt-

vruchtige ende Catolicke menschen ynhowdende een corte deschriptie,
geaccordiert, etc. authore F. Arnoldo Mermannio Alostano. Tot
Louen. 1567. M

269-275. Wicelius (Georg.) Vom Canon der Latinischen Misse. Zu
(Joln 1549; (270) eiusdein Ecclesiastica Liturgia wije sich der

gemeyn Christen Lay der Latinischer Missen zur besserung sein
selbst gebruchen künde. Item Hymnologiuin Ecclesie per eundem,
zu Goln 1545; (271) rmsv/ni!. «iuibus modis fidei, fidelis, credulitatis

gen credendi, fiducie Speique vocabula accipiantur in sacrisliteris. Item
praedicatio sumini Beneficij quod orbis terrarum a Christo Jhesu
accepit. Coloniae 1548; (272) eiusdein. Catalogus Sanctorum veteris

l) Deze tien boekjes warea volgens Cansen's mededeeling in een band gcbonden.
No. 264 is echter körten tijd later doorgehaald, waarschijnlijk omdat de inhoud
kettersch was. Tegelijkertijd werd het cijfer dat het aantal boekjes in dezen band
aangaf van Jecem in noi'em veranderd.
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Testament!, sacris e Biblijs erudite contextus. Coloniae 1549;
(273> eiusdem Epitorne Romanorum Pontificum a Sanctissimo Petro
usque ad Paulum eius nominis Tercium. Coloniae 1549; (274) eiusdem
Libellus de moribus veterum Haereticorum nunc denuo ab authore

recognitus. Lipsiae 1537 ; (275) Hermannus Schotennins Hessus,
Vita honesta siue virtutis, quomodo quisque vivere debeat omni
aetate et omni tempore et quolibet loco erga Deum et homines.
Antwerpiae 1540.

276-278. Hesseis (Joan.) a Louanio. S. Theol. dum viveret Reg. Prof.
Brevis et catholica Decalogi explicatio in tres partes seu libros
distincta. Lovanij 1567; (277) eiusdem Confutatio cuiusdam
haereticae confessionis Teutonice nuper emissae in qua inter cetera

praecipue ostenditur Eucbaristia esse sacrificium propiciatorium.
Secunda ed. Lovanij 1567. (278) Epistolae aliquot gravium virorurn
ex Urbe ad Germaniae Principes quosdam et alios Primarios viros

scriptae de gestis Pii V Pont. Max. etc. Coloniae 1567.
279. Justinianus (Laurentius) Protopatriarcha Veneti. Opera, nunc primum

Biblicis allegat. in margine annotatis. Basileae 1560.

280. Torrensenus (Hieronymus) S. J. Confessio Augustiniana in libros

quatuor distributa, etc. Dilingae 1567.
281. Pintus (Hector.) Lusitanus. Ord. Hieron. In Esaya Propheta com-

mentaria. Antverpia 1567.

282. Gesnerus (Conradus) Icones Animalium omnium, cum nomenclaturis

singulorum Latinis, Italicis, Gallicis, Germanis, etc. Pars I (quadru-
pedes); II (Aves); III et IV (Aquatilia) Tiguri. 1553-1560.

*283. Jovius (Paulus) Episc. Novoconjensis. Historia sui temporis tomus
secundus. Florentiae 1552.

284, 285. Novus Orbis Regionum ac Insularum veteribus incognitarum
una cum tabula cosmograpbica, et aliquot aliis consimilis argumenti
libellis, nunc novis navigationibus auctus, etc. Adiecta est huic

postrema editioni Navigatio Caroli Caesaris auspitio in comitiis
Augustanis instituta. Basileae 1555; Petrus Martyr ab Angleria
Mediolan. etc. de rebus Oceanicis et orbe novo decades tres; eiusdem
acc. Legationis Babilonicae libri tres. Basileae 1533.

*286, *287. Zasius (Udalricus). In usus feudorum epitome et orationes
aliquot selectae. Friburgi-Brisg. ] 538 ; eiusdem. In prima parte
Digesti veteris paratitla. sive titulariae annotationes. Basileae 1537.

*288. Voerthusius (Joannes). Praepositus Daventriensis. Phoenicis sive
consecraticnis Aagustae über unus, ad dominum Philippum. His-
paniarum, Neapolis, Siciliae etc. Regem. Autuuerpiae 1562.

20*
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289. Voerthusius (Joannes). Academiae veteris et novae ad Dominum
Maximilianum, Austrium et Romanorum etc. Regem in Coronatione
Francofurtensi gratulatiouis ergo. Francofurti 1563.

* 290. Dioscorides (Pedacius) De medicina materia libri VI Marcello Virgilio
interprete. Coloniae 1529.

* 291. Aristoteles. Logica, ex tertia recogn. Jac. Pabri Stapul. Parisiis, 1520.
'292. *293, *294. Hofmeister (Job.) In XII priora capita Acta Apost.

comtaentaria, etc. Coloniae 1567; Ferus (Joan.) Enarrationes
breves in Acta Apostol. Ooloniae, 1567 ; Anseimus Cantuar.

Archiepisc. Opuscula orania, Ant. Democbaris Resson. restituta.
Parisiis, 1544.

295. 296. Ardens (Radulpbus). Pictav. In Epistolas et Euangelia Domi-
nicalia Horniüae, Antuerpiae 1567; Eusebius Emissenus, Homtliae in

Euangelia quae cunctis diebus Dominicis, etc. legi solent; eiusdem

Homiliae de praecipuis anni festivitatibus. Antverpiae 1568.

"J'.iT. Villavicentius (Laurentiüs a) Xi-ri-sanus. Conciones in Euangelia et
Epistolas quae Domin, diebus populo in ecclesia proponi solent

Partes II (hyemal. et aestiual.) Antverpiae 1568.
298, 299. Villavicentius (Laurentiüs a) Conciones in Euang. et Epist.

quae festis totius anni diebus populo in ecclesia proponi solent. II
Partes, byemalis et aestiualis. Antverpiae 1568 ; Veldius (Jacobus)
Conciones in Epistolas et Euang. quae per sacram Quadrag. populo
in Eccl. proponi solent. etc. Antverpiae 156*.

300. Cathechismus ex decreto concilii Tridentini ad Parochos, Pii V
Pont. M;ix. iussu editus. Lovanii. 1567.

*30l. Lycosthenes (Conradus) Prodigiorum ac Ostentorum Chronicon
Basileae, 1557.

*302, Polyanthea h. e. Opus suavis?. floribus culebr. Sentent. tarn Graec.
quam Latin, exornatum p. Nanum Mirabellium et Barth. Amantium.
Coloniae 1567.

303. Bertorius s. Berchorius (Petrus) Ord. S. Bened. Moralisationes Bibliae
Daventriae 1477.

305. Turrecremata (Johannes de) Card. S. Sixti. Quaestiones evangelicorum
tarn de tempore quam de sanctis et flos theologiae. s. L a. et typ.

(Hain 15713 ?)

395. - idem opus. (Hain 15714V)
30ii. Xij<s.- (fr. Xicolaus de) Preclariss. atque divinum opus quod Genima

pr.iHdicantium nuncupatur, etc. Basileae 1516,
:;n7. Yitalis (Job.; Card. Ord. Minor. Observ. Speculum Morale totius

S. Scripturae. Impressum per Job. Moylium, 1513.
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308. Bunderius (Job.) Ord. Praed. Compendium CDncertationum in quo
omnes buius seculi haereses confunduntur. Antverpiae 1555.

309. Eisengreinius (Märt.) praepos. Mospurgensis Concio plenaconsolationis
et orthodoxae doctrinae pro cunctarum remissionem ac salutem in
solo Christi Domini merito quaerendam. Coloniae 1567.

310, 311, 312, 313. Een Tractaet van den Caetspele, hoe twe rydders
tegen malkanderen ynth recht caetsen. Utgeleyt van punct tot
punct van den caetspele, accordierende opt recht, profitelick voer
alle Rechters ende Justiciers. Geprent tot Loeven (15)51 ;
Noch een suyverlick boeck van den tytverdrijff edelre beeren ende
vrouwen, als van den Schaeckspeel, daer nochtans een yegelick
mensche van wat staef, dat hye sy vele scoenre ende saeliger
leringe ut nemen mach. Tot Loeuen,1551; Fr. Ambrosius, Catharini
politi Senensis, Episc. Minoriensis, In libros de consyderatione et
iudicio praesentium temporum ad universos Christi in gregis Episcopos
et Cathol. eorum ecclesias, Moguntiae 1548 ; Alardus Amstelred-
Baptismus Christianus iuxta omnes locos iuventionis Dialecticae,
etc. descriptus. Salingiaci, 1539.

314. Postillae maiores cum quaestionibus, expositiones Euangel. ac Epistol.
totius anni continentes, etc. Yt-netiis 1568.

315, 316, 317, 318. Gerardi Zutplianiensis, viri pii iuxta ac eruditi
Opuscula duo ad vitam corrigendam recteque instituendam quibusvis

accomoda. Coloniae 1539 ; Petrus Leydensis, Libellus introductorius

in vitam contemplativam, cui titulus Directorium parvum 1527;
Job. Polaeus, (S. J.) Breve directorium ad Confessarii ac confiten-

tis munus recte obeunduui; Christoph. Madridius, (S. J.) de fre-
quenti usu Sanctissinii Eucharistiae Sacramenti libellus, Coloniae
1560.

319. Sasbout (fr. Adamus) DelphuTs. Opera nunc demum in unurn cor-
l>us redactum. Coloniae 1568.

*320. *321. Clemens Romanus, Opera quae latine extant, omnia. cur.
Lamb. Gruterus Venradius. Coloniae, 1569. Leo Magnus. Opera
quae quidem haberi potueruut omnia. Coloniae Agr. 1569.

*3'22. Gregorius Nazianzenus. Opera omnia, lat. facta labore Jac. Billii,
Prunei S. Michaelis in Eremo abbatis. Coloniae 1570.

*3iJ3. öurius (F. Laurent.) Carthus. Conciliorum omnium, turn generalium
turn provincialium voll. IV. Coloniae Agr. 1567.

*324. Hittorpius (Melchior) De divinis Cathol. Eccles. Officiis ac minis-
teriis, etc. per totius anni circulum. Coloniae 1568.

325. 326. Prateolus (Gabriel) Marcosius. De vitis, sectis et dogmatibus
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oranium haereticoruni qui ab orbe condito ad nostra tempora et
veterutn et recentium autborum monimentis proditi sunt, Elenchus
alpbabeticus. Coloniae 1569. Laur. Surius Carthas. Commentarias

brevis rerum in orbe gestarum ab anno salutis MD usque in anuuiu
1568, etc Goloniae. 1568.

'327. Historia ecclesiasticae Scriptores Graeci, Job Cbristopbersono in-
terpr. Coloniae 1570.

328. 329. 330. Stapbilus (Fredericiis) Apologia de vero germanoque Scrip-
turaeSacrae intellectu, de S. bibliorum in idioma vulgäre translatione de
Luteranorum concionatoram consensione. Lat. donata op. F. Laur-
Surii. Goloniae 1561; eiusdem. Prodromus in defensione Apologiae
suae, etc. adversus Jacobum Smidelinum Goppingensem concionato-

rem. Coloniae ? eiusdem. Absoluta responsio in defensione Apo-
logiae suae, etc. adversus Jacobum Smidelinum Goppiensem con-
cionatorem. Coloniae 1563.

331. Canisius (Petrus) S. J. Authoritatum S. Script. et Sanctor. Patrum,
quae in Summa doctrinae Cuiistianae citantur et in quatuor
eleganter distinctae (4 Partes). Coloniae 1569, 1570.

332, 333, Lindanus (Wilh. Damas.) Dordrac. Eccles. Ruremond. Episc.

A.pologeticum ad Germanos ]jro religionis cath. pace atque solida
Eccles. in vero Chr. Jh Euangelio concordia, etc, Antuerpiae 1569.

Job. Gropperus, Archidiac. Colon. Oratio in solenni Epipbaniae

Dornini die ad patres Tridenti babita in sacro Oecumeaico concilio
Anno 1552. Coloniae 1552.

334. Pliilippi II Regis Catbolici edictum de librorum probibitorum Catalogo
observando, cum Indice librorum et regulis confectis per Patres a

Tridentina Synodo delectos, autoritate Sanctiss. D. X. Pii IV Pont.
Max. comprobatus. Cum append. in Belgio, ex mandato Regiae
Maiest. confecta. Antuerpiae 1570.

335, 336, 337, 338. Hesselius (Joan.) a. Lovanio. S. Theol. Prof. Brevis
et catbolica Öymboli Apostolici explicatio. Lovaniae, 1562. eiusdem
Confutatio novitiae fidei (quam vocant specialem) Adiunctus est et
Tractatus de Catbedrae Petri perpetua protectione et firmitate.
Lovanii 1562; Job. Faber ab Haelbrun, Ecclesiast. Cathol. Via

regia quo itinere fidelis debeat ambulare ut ad sempiternani requiem
et pacem perveniat. Coloniae 1564; Belcarius (Franc.) Peguilionis.
Episc. Metensis. Adversus impium Calviniae Calvinianorum dogma
de infantium in matrum uteris sanctificatione, et pleraque aliit

Calvini dogmata brevis commentarius. acc. Viri cuiusdam eruditi
ad v. Metentium ministrorum ... apologium. Parisiis 1567.



311

339, 340, 341. Yida (M. Hieron.) Cremonensis, Albae episc. Hymni de
rebus Divinis, Lovanii 1552. Adamus Delphius, (minorita) conciones
tres super scriptura Levitici �Eritis mihi sancti", etc. ad Cleruiu
habitae. Louanii 1552; eiusdem. Oratio quodlibetica demonstrans
veram Christi Ecdesiam, Oui adiuncta est alia funebris, de obitu
D. Tilmanni presidis quondam collegii pontificii. Lovanii. 1552.

342, 343. Stapbylus (Fredericas) .Vom lesten und groessen Abfall soe
voer der Zukunfft des Antichrist! geschehen soll; nach (seinem)

christlichen Absterben in Truck verfertigt. Zu Ingolstat, 1565;

Vincentiu* Lirenensis, des treflichen und bewaerten Lehrers aus
Frankreich, welcher voer tausent Jaren gelebt, ernstliche Waernunge

voer den gotloesen und hoechverderblichen Newerungen und In-
furungen der Ketzerischen Lehre. Zu Cola. 1564.

344, 345, 346, 347. Fabri (Joh.) opperste predicant toe Ausborch. Van
die Euang. Misse ende die waerheyt des lichaems ende des bloets
Christi Jhesu int Sacrament des outaers, etc, nw yn Nederduts

avergestellt, etc. Tantverpen 1568; Antonius de Val, Den Spiegell
der Calvinisten end die waepenen der Christenen om die Lutheranen

ende nywe Euangelisten van Geneven weder toe stane Tantwerpen,

1567 ; Catechismus, dat ys dye Summe des heyligen Christen geloefs
ynt corte met vraegen ende antworden den Christen jongers leerende

all hetgene dat sye behoeven te weten ; doert beveell des Keyserl.

Malest. Ferdinandi Coninck van Romen, etc. Tantwerpen 1565.
Wylhelmus Lindanus, Bisschop tot Ruremunde. Oprecht Triakel

tegen tvenyn alder doelingen onser tijt. Taeffelscherwyse als yn

een spiegell allen beminders der Euang. waerheyt voergestellt. etc.
Tantwerpen 1567.

ONBEKEND KLOOSTER.

Fragment tau een Catalogus berustend op J>et Museum te Gonda.
(Afgebeeld op Uz. 179.)

De eerste, grootendeels weggesneden kolom van dit fragment schijnt
vooral Sermones de tempore et de sanctis en soortgelijke werken bevat
te hebben. Welke namen van scbrijvers voor deze titels stonden, valt
wegens den grooten overvloed van bocken met dien titel, niet te beslissen.
Slechts een tweetal titels in deze kolom bleven zoo bewaard dat wij er
den naam van den schrijver bij kunnen voegen.
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exemplorum, in oude drukken gewoonlijk achter zjjne Sermones de tempore
et de Sanctis voorkomende, die op dit fragment waarschijnlijk door den
voorgaanden titel werden aangewezen. Zooais boven, hlz. 296 bleek, bezat
de Zutphensche Librye vroeger eene uitgave van deze beide werken ver-
sehenen te Deventer in 1485 ; de Koninklijke Bibliotheek in den Haag
een dergelijke, gedrukt te Straatsburg in 1492. (II, 690. ')

(Se)rmones XIII = Michael de Hungaria, Sermones tredecim. Een
hier te lande zeer geliefd boek blijkens het feit, dat er binnen de Xeder-
landen vöör het jaar 1500minstens vijf verschillende drukken van versehenen,
alle te vinden op de Koninklijke Bibliotheek in den Haag, die ook eenige
buitenlandsche uitgaven bezit.

Tweede kolom.

Praeceptorium Johann ix Xiiler = Johannis Nider, Ord. Praedicat. Praecep-
toriitm divinae legis s. Expositio decalogi. Ook hiervan bezit de Koninklijke
Bibliotheek minstens vijf verschillende uitgaven voor 1500 gedrukt.

Confessionale eiusdem de morali lepra. Met het eerste dezer beide

boeken wordt waarschijulijk 't Manuale Confessorum van denzelfden Johan
Nider bedoeld. Zoowel van het eerste als het tweede werk bezit de Koninklijke
Bibliotheek ininstens vijf verschillende drukken ouder dan 't jaar 1500.

Ort-us Sanitatis- ,,De herbis et plantis. De animalibus et reptilibus,

De avibus et volatilibus, De piscibus et natatilibus, De lapidibus," etc.

De eerste druk van dit boek over de natuurlijke historie wordt beschreven

bij Hain, 8941. Deze en twee andere zeldzame drukken werden in 1867
verkocht in de veiling Enschede, (Catalogue, Xo. 887-889). Het werd
gescbreven door Joan. Cuba.

VOCAJBULABIA.

Brachilogus. �Een glossarium van encyclopaedischen aard, geschreven
in het midden der veertiende eeuw door Job. de Mera te Antwerpen.

Het verklaart latijnsche, grieksche en hebreeuwsche woorden, eigennamen,
enz." (Moll, Kerkgeschiedenis II9 blz. 2fi3). In handschrift te vinden op de
Bibliotheek te Utrecht, No 822 van den Catalogus Manu Scriptorum.

Brito. = Guilielmus Brito, Glossarium in S. Scripturam. In Hs.

aanwezig op de Univ. Bibliotheek te Utrecht. (No. 210 van den Catalogus.).
Prisdanus. Hiermede zullen wel de Institutiones grammaticae van

Priscianus, die omstreeks 500 te Constantinopel leefde, bedoeld zijn. Een
handschrift van dit werk, afkomstig uit de Egmondsche abdij (?) berust
op de Universiteits Bibliotheek te Leiden. (Zie 't Egmondsche Inditium,
uitg. Kleyn, blz. 141 en 162.)

i) Catalogus Librornm saeculo XV° impressoj-um quotquot in Bibl. Regia Hagana
aeservantur, Hagae Comitum 1856.
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Gemma vocabulorum. Van dit Latijnsch-Nederlandsche woordeaboek
bezit de Koninklijke Bibliotheek vijf verschillende uitgaven: Antwerpen
1494; Deventer 1495, 1497, 1498, 1500.

Vocabularius. Waarschijnlijk is dit de Vocabularius Ex quo (Latino-
Theutonicus), die in 1497 te Zwolle het licht zag of de Vocabularius
copiosus theutonicatus (Lat.-theuton), otnstreeks 1483 te Leuven gedrukt.
(Beide uitgaven aanwezig op de Koninkl. Bibliotheek.)

Dictionarius pauperum, oranibus praedicatoribus verbi Divini pernecessarius.
0. a. gedrukt te Parijs in 1498. (K. B. u, 641.) Secundo.

Dictionarius a literam. d. usque. i. Idem dictionarius usque Hierum, m.
Welk woordenboek hier bedoeld wordt, weet ik niet. En misschien wist

de schrjjver van dezen catalogus 't zelf ook niet, daar blijkbaar het eerste
en het of de laatste deelen ontbraken.

Eplstolare sancti Cipriani. Een dergelijk handschrift bevond zieh ook
in de Windesheinische boekerij. Zooniet het eerste, dan is het toch een

van de eerste boeken door Richardus Paffroet te Deventer ter perse ge-

legd (1475-77.). Deze uitgave is aanwezig op de Koninklijke Bibliotheek_
EXEMPLA DOCTORUM.

Speculum Exemplorum, ex diversis libris in unum collectis. Dit boek
wordt gewoonlijk toegeschreven aan Aegidius Aurifaber, een Karthuizer

uit 't klooster Mons Sion bij Zierikzee, die overleed in 1466. Het ver-
scheen bij Paffroet te Deventer 1481, werd o. a. herdrukt te Keulen in

1485, te Straatsburg in 1490, en 1495. (De eerste drie uitgaven op de

K. B., de laatste te Haarlem.)
Collationarius. Waarschijnlijk een boek met körte, stichtelijke toespra-

ken. Misschien was het Job. Gallensis, Summa collationttm ad omne genus
hominum, o. a. gedrukt te Keulen in 1470 en 1472.

Exempla secundem ordinem alphabeti. Vermoedelijk hebben wij hier
andermaal te doen met het Promptuarium exemplorum van Johannes

Herolt (Discipulus). In dat boek zijn de exempelen ten minste volgens
't alphabet geordend.

Liber exemplorum. Misschien wordt hiermede bedoeld: Nicolaus de
Hanappis, Liber exemplorum sacre scripture, waarvan de Koninklijke
Bibliotheek een handschrift bezit. (L 39), afkomstig uit 't Oude Convent
te Weesp.

De illustribus viris ordinis Cisterciensis. Yan dit in de middeleeuwen

zeer bekende boek, dat toegeschreven wordt aan Conradus Everbacensis, vindt
men een Latijnscb en een !Nederlandsch handschrift in de TJniversiteits-

Bibliotheek te Utrecht (No. 341 en 1016); twee Nederlandsche in de
Athemeum Bibliotheek te Deventer (No. 37, 38-39), e<5n te Weenen
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(F. C. B. 7921); eea uittreksel te Leiden (No. 1031). DJ Latijnsche
tekst is mtgegeven door Mtgne, Patro\ogie Latine, vol. 185. Eenige
raededeelingen er over bij Dr. de Vooys, Middelnederl. Legenden en
Exerapelen, 'sGravenhag3, 1900, blz. 2l.

Horologium eterne sapientie. Latijnsche handschriften van dit beroemde

werkje van den Duitschen Dominicaner Hendrik Suso vindt men o. a. op
de Universiteits Bibliotheek te Utrecht (No. 290,291) en op de Koninklijke
Bibliotheek in den Haag (K 12), welke laatste ook Nederlandsche verta-
lingea bezit (K. 38; vgl. 133 F. 28 en L. 55), en Latijnsche uitgaven
van 1479, 1487, enz.

Et Über apum. Dit werk dat blijkbaar met het voorgaande in tit-n
band gebenden was, is natuurlijk 't beroemde Bonum universale de apibus
van Thomas van Chantimpre'. Latijnsche handschriften zijn er vele, Neder-
landsche ontbreken ook niet; in beide talen werd het herhaaldelijk gedrukt.

Quatttor novissima cum exemplis. Van 't Cordiale siveQuatuor Novissima
van Gerardus a Vliederhoven bestaan vele handschriften ; de Universiteits-

boekerij te Utrecht b. v. bezit er vier. (No. 173, 174, 318, 331.) Reeds
in 1477 werd het te Keulen ter perse gelegd. De drukken van 1489 en
volgende jaren zijn steeds vermeerderd cum mullis exemplis pulclierrimia.
Ook een Nederlandsche vertaling ervan werd herhaaldelijk gedrukt. Vgl.
de bibliografie van dit boekje gegeven door C. M. Vos, de Leer der vier

Uitersten, Amsterdam 1856, blz. 199 en volg.
Derde kolom.

De orationeet medit<i(tione). Bij dezen titel denk ik aanNicolai Saliceti £iber
meditationum ac orationum devotarum qui Antidotnrius animte dicitur. Doch

't is zeer wel mogelijk, dat hier een ander boekje bedoeld wordt, vooral ook,
omdat de Antidotarius Animae in deze zelfde kolom nogmaals genoemd wordt.

VITAS.

Petrus de Crescentiis. Het eenige boek van dezen schrijver dat ik

vermeld voncl, zijn Liber ruralium comrnodorum, schijnt van oudsher zeer
geliefd geweest te zvjn in ons land. Het is in drie handschriften aaawezig
op de Universiteitsboekerij te Utrecht. (No. 712, 713. 714); de Koninkl.
Bibliotheek bezit er een Leuvensche uitgave van, gedrukt in 1474, een andere

ter zelfder pl&atse omstreeks 1480 versehenen, alsmede nog twee Straats-
burgiche uitgaven van 't jaar 1500, een in 't latija, eea in 't Dnitsch.

Anthidotarius a(nimae), van Nicolaus Salicetus is gedrukt te Leuven
omstreeks 1485; door Gerard Leeu te Antwerpen in 1490; een Delftsche uitgave
van 1491 draagt den boven reeds aangehaalden titel: Liber meditationum ac
orationum devotarum, qui Antidotarius animae dicitur. Behalve deze uitgaven
bezit de Koninklijke Bibliotheek ook nog een Staatsbürger druk van 1489.
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Excerptum ex man(ua'e) Welke naara hier achter gestaan heeftis
natuurljjk niet met ze cerheid te zeggen. Mogelijk die van Augustinus, wiens
Manuale de aspiratione anhnie ad Deum ook eenige malen afzonderlijk
gedrukt werd. (De Koninkl. Bibl. bezit uitgaven van 1473 en 1480 '81).
Maar er was ook een Manuale Confessorum, en er zullen er nog wel
meer geweest zijn.

De instructione Ik verimel dat hieruaed»; bedoeld wordt een �Liber

de instructione principum" dat vereenigd met eeu Breciloquium de philosoph ia
sanctorum omstreeks 1486 te Leuven het licht zag. (Een exemplaar te vinden

op de Koninkl. Bibliotbeek.) Waarschijnlijk is het eerste werkje identiek
met een boek �de instructione presidencium" dat in 't Passionale Ecclesiae
Trajectensis, (Hs. No. 391 van de Univers. Boekerij aldaar) voorkomt.

Thomas Kempis qui f,(equiter ine) i. e. de Intitatioite Christi.
Ysaac de Siria (de contemptu mundi) �Isaacus iunior, monachus Syrus,

vixit usque ad extrema Gothorum tempora : ut Gregorius lib 3. dialogorum
cap. 14 narrat. Junior hie Isaacus putatur parens iibri De contemptu
mundi, qui tomo 6 Bibliotheca Patrum, ä C'oloniensibus editae, legitur."
A. Miraeus, Auctarium de Scriptoribus ecelesiastici* p. 211 ) 't ßoek

past zeer goed bij het voorgaande.
Aurea verba Egidi(i de Assisi.) Deze Collationes fratris Egidij

socij beati Francisci quae Aurea verba appeUaiitur zijn te vinden in drie
handschriften van de Universiteits Boekerij te Utrecht (Xo. 173,174,383)

Ook in een Hs. der Koninklijke Bibliotheek körnt de LatijDsche tekst voor
K. 54) en in Hs. 35 van de Deventer Bibliotheek. In 't Isederlandsch

vindt men �Sommege gülden woerden ende seer sticltteleke die dese brueder
Egidius gesproken heeft"1 ter zelfder plaat^e in Hs. 0. 25 (d); K. 53; in
133 G. 1. en (een uitreksel ?) In 128 G. IV). Een Keulschen druk van

omstreeks 1470 dagteekenend vindt men in de Koninklijke Bibliotheek.

Epistola prima et.... "NVat hier ingevuld moet worden is uatuurlijk
zeer onzeker. Brieven in boekvorm bestonden er ook in de middel-

eeuwen reeds vele. Maar 't lijkt ons niet onniogelijk, dat er gestaan
heeft Epistola prima et secunda (misschien ook tertia) missae in

Eymsteyn. Weliswaar körnen deze Epistolae Joannis de Scoenhovia -

monnik in 't klooster Groenendael - - ad nepotem suum Simonem regu-
lärem in Eemsteyn gewoonlijk in het X ederlandsch voor (Bibl. Deventer,
Hss. No 50 en 51) doch er bestaan ook Latijnsche redacties: de Koninklijke
Bibliotheek b. v. bezit den eersten en den tweeden brief in de laatste

taal, in een handschrift afkomstig van de Broeders des Gemeenen Levens

te Harderwijk (129 E. 4); de tweede epistola is ook te vinden in een
Utrechtsch manuscript (No. 380.) ATgl. over een en ander W. Moll, de
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Boekerij van het St. Barbara klooster te Delft, in 't Kerkliist Archief,
IV (1866) Wz. 262.

Expositio misse Er bestaat een verhandeüng met dezen titel �editus
a fratre Guilhehno de Gouda ordinis minorum de obseruantia", gedrukt
te Antwerpen in 1-180, te Deventer in 1490 en 1496, opnieuw te Ant-
werpen in 1498, te Keulen tusscben 1480 en 1487, en nogmaals ter zelfder
plaatse in 1490. (Alle te vinden op de Koninkl. Bibliotheek). Ook is er
een boek getiteld �Die exposicie of bedudeni&se der missen" toegeschreven
aan Simon van Venloe, dat in incunabelen van 1488, 1490 en 1499 -
alle ter Koninkl. Bibliotheek aanwezig - - gewoonlijk met andere tractaten
vereenigd voorkomt, naar 't schijnt alleen in 't Nederlandsch. Deze zal

hier dus wel niet bedoeld zijn. Eindelvjk is ook de Sacri canonis missae
ej-positio van Gabriel Biel reeds voor 1500 gedrvikt; doch daarvan geldt
hetzelfde.

Vitas patrmn in (heremo?) Primus liber vitas. Quartus. Bij dit
algemeen bekende werk waarvan vele handschriften en drukken

bestaan en waarvan 't auteurschap gewoonlijk aan St. Hieronymus wordt

toegeschreven. is coniuientaar overbodig. Zie Dr. de Vooys, Mnl. Legenden

en Exempelen, blz. 13 en volg.
Instituta putrum. Van dit werk, dat ook te Windesheini aanwezig

was (zie boven, blz. 286) is mij slechts een Xederlandsche bewerking

bekend, getiteld : Johannes de Hamboerch. Dat boeck van dervader insettinge
in een handscbrift afkomstig uit 't nonnenconvent te Maeseyck, nu berustend

ter Koninklijke Bibliotheek (K. 43.)
Collationiim putnnn De Collationes patruin van Joannes Cassianus

zijn in vele Latijnsche en Nederlandscbe handschriften bewaard gebleven-
(I'nivers. Bibl. Utrecht 109, 110, 270; 1014, 1015; Koninkl. Bibliotheek

0.10,; K. 23; etc.) en ineermalen gedrukt. Vgl. Dr. de Vooys, Mnl.
Legenden, enz. blz. 14.

Vita sancti Antlionii - Vita Xnm-ti Martini - " Vita Sancti Francisco-

Vita Sancte Marie de Hier kan nie n aanvullen Egypto maarook

de Ogines. Een leven van deze laatste kwatn voor in de Boekerij van't
Sint Barbara klooster te Delft. Zie Moll's verhandeling, Kerkhist. Archief,

IV, 1866, bl7,. 275, waar o. in. medegedeeld wordt, dat een 7*7« beatae
Mariae Ognacensis van Tliomas van Chantimpre uitgegeven werd door
Surius in zijn Ada SS. en dat het voorkomt in twee handschriften van
de Bourgondische Bibliotheek te Brüssel. Ik kan er aan toevoegen, dat
het ook te vinden is in Hs. X. 7-2 van de Koninkl. Bibliotheek te's Gra-

venhage, afkomstig uit 't Cistercienser klooster Mons Dominae nostraeia
IJselstein.
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Actus Sancti Francisci of Actus Sanctorum sociorum S. Francisci körnen

in handschriften dikwijls voor achter S. Bonaventura's Vita S. Francisci et
Miracula ejus post martern ostensa Zoo b. v. in No. 126 en 167 van de
Universiteits Bibliotheek te Utrecht; afzonderlijk vindt men de Actus al-
daar in No. 315. Vereenigd met de Regula tertia S. Francisci - - die
in dezen fragment-catalogus er op volgt, en het Testamentum S. Francisci
vind men de Actus in Hs. K. 54 van de Koninklijke Bibliotheek. "Voor
Nederl. bewerkingen van deze stukken zie men K. 18, K. 31, 133 G. 3,

0. 25, O. 82, V. 69 van dezelfde handschriften-verzameling.

Alia (regula) r um privilegijs,
Martirologium (Usuardi.) Schijnt in handschrift zelden voor te körnen.

In Nederlandsche vertaling vindt men het in Hs. L. 59 van de Koninkl.

Bibliotheek. 0. a. gedrukt te Keulen in 1490. Exemplaren in de K. B.
en in de Librye te Zutphen.).

Ammoniäone(s). Misschien wordt hiermede bedoeld �Ammoniciones ad
spiritualem vitam utiles. De imilatione Christi et contemptu omnium vani-
tatum mundi", gedrukt te Keulen, omstreeks 1486. Doch de term Ammonicio
komt in meer titels van bueken voor.

Opera Thome a Eempis? Van zijne opera varia bezit de K. ß. eene

Utrechtsche uitgave van 1473. Maar ook Thomas de Aquino kan bedoeld zijn.
Eeinerus de (Pisis), Pantheologia. s. Summa universae tlieologiae. Een

handschrift van het 3e deel van dit omvangnjke werk, afkomstig uit 't
Cistercienser klooster Mons Dominae nostrae te IJselstein, in de Univer-
siteits Bibliotheek te Utrecht (No. 273.). Uitgaven van 1474, 1477, 1486
in de Koninkl. Bibliotheek te 's Gravenhage. (Vgl. boven, blz. 181, noot.)
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